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ِ نحمـده ونـستعينه ونـستغفره، ونعـوذ بـاهللا مـن رشور َإن احلمد هللا ُ ُ َ
ُأنفسنا ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فـال َّ ُُ َِ ِ ِ ِ 

ً اهللا وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدا َّ إالهُهادي له، وأشهد أن ال إل ُ ََّ َ ُ
  .حبه وسلم وعىل آله وصعليهعبده ورسوله صىل اهللا 

 : أما بعد

ِّفال خيلو عرص من العصور إال وقـائم فـيهم بـأمر اهللا تعـاىل، يـذ كرهم َّ
رهم ممـا أحدثـه ِّ، وحيـذُيعلمهم ما درس من سنَّة نبيهم وبكتاب رهبم، 

ُة التي هتلك العبـاد والـبالد، َّضلُن البدع املحدثة، واألهواء املِاملحدثون م
ُتزال ال« :ا قال النبي ـكم ٌطائفة َ َّأمت ِمن ِ ًقائمة يُ ُّيرضه ال اهللا ِبأمر ِ ُ  َمـن مَ

ُخالفهم َأو ،َُخذهلم َظاهرون موه اهللا ُأمر يأيت ىحت َ ُ ِ  .»اسالن عىل َ

ُنقل عن : )١٦٣ص (»األربعني« يف )هـ٥٥٥(قال حممد بن عيل الطائي 
َّاجلم الغفري، والعدد الكثري من علامء األمة، وأعيان األئمة، م َّ ُ ِ ُ عبـداهللا : ثـلِ

يد بـن هـارون، وإبـراهيم بـن احلـسني بن املبارك، وأمحد بن حنبل، ويزا
أصـحاب : ديزيل اهلمذاين أن املـراد بالطائفـة املـذكورة يف احلـديث هـم

َّاحلديث، وأهل اآلثار، الـذين هنجـوا الـدين القـويم، وسـلكوا الطريـق  ِ

َّيدوا أعالمهـا، َّاملستقيم، فتمسكوا بالسبيل األقوم، واملنهج األرشد، فـش
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 ًتبعـاونرشوا أحكامها، ومل خيـافوا يف اهللا لومـة الئـم، وجعلـوا املعقـول 
 اهـ . للمنقول يف الرشائع واألحكام، واحلالل واحلرام

َّإن من هؤالء العلامء الربانيني، واألئمة املتبعنيو ُ اإلمام عبـداهللا بـن : ِ
 .اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل رمحهام اهللا تعاىل

ِ يف عــرصه كثــري مــن الفــرق واألهــواء؛ كاجلهميــة، ه ملــا انتــرشفإنــ

واخلوارج، واملرجئة، واملعتزلة، والـروافض وغـريهم، وأظهـروا مـن 
بدعهم وضالالهتم ما أظهروه، قام رمحه اهللا ومن كان معه يف زمانه من 

َّأئمة احلديث واألثر بإظهار نور اهللا، وإطفاء نار البدعة، فـألَف كتابـه ِ َّ :
، وآثـار َّ يف الرد عىل اجلهمية، مجع فيـه مـن أحاديـث النبـي »نةُّالس«

ُّالـصحابة ريض اهللا عـنهم، وأقـوال الـسلف الـصالح يف بيـان الــسنَّة  ََّّ َّ
َوالعقيدة الصحيحة، والرد عىل من خالفها من أهـل البـدع واألهـواء  َِّّ َّ
ًممن أظهر مذهبه، ونرش ضالله، فكان هـذا الكتـاب شـجا يف حلـوق 

َّبتدعة يف كل زمان ومكان، وهلذا ال ترى مبتدعا إال ويطعـن يف هـذا امل ً ُ ِّ ُ
ِّالكتاب، أو يف مؤل  .واهللا املستعان. فهُ

ُّونحن يف هذا العرص يف أمس احلاجة إىل العودة إىل الكتـاب والـسنَّة  ِّ
ُعىل فهم السلف الصالح الذين أمرنا باالقتـداء هبـم، واتبـاع هنجهـم  َّ َّ

بـن املبـارك إذ يقـول وهـو يف  اإلمام عبداهللا اهللا عىلوسبيلهم، ورمحة 
 : القرن الثاين من اهلجرة

 عـىل اهللا لقـي مـسلم ِّلُلك ٌكرامة اليوم املوت أن - أخي أي - علما(
 وذهـاب ،وحـشتنا نـشكو اهللا فـإىل ،راجعـون إليـه اَّوإن هللا اَّفإن ،ةنَُّّالس
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 َّلَحـ مـا عظيم نشكو اهللا وإىل ،البدع هورُوظ ،ِاألعوان ةَّلِوق ،خواناإل
 .)دعِالب هورُوظ ،ةنَُّّالس وأهل اءـلمُالع ِذهاب من ةُّماأل هبذه

ُواهللا أسأل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجه، موافقا فيـه لـسنَّة نبيـه  ً ً
وأن يثبتنا اهللا عىل اإلسالم والسنة حتى نلقاه ،ُّ. 
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مر بن كرم بـن ُ، وعُّ القطيعيَمرُ بن ع حممد بن أمحد:أنبأنا األشياخ
الم بن َّ وعبدالس،ُقنيدةرص بن أيب احلسن بن َوري، وأبو نينَّأيب احلسن الد

 أنبأنا أبو الوقت: لوا، قا، وغريهم)١(اهريبن بكران الد عبداهللا بن أمحد
أخربنا : ، قالُّ الصويفهلرويا ِّ السجزيعيبل بن عيسى بن شعبداألو

 من األنصاريالشيخ اإلمام شيخ اإلسالم أبو إسامعيل عبداهللا بن حممد 
اب َّرَالرمحن القحممد بن عبد بن إبراهيم بن إسحاقأنا أبو يعقوب : كتابه
نا أبو عبداهللا ، مسارِّليامن السُبن سرص حممد بن احلسن َّأنا أبو الن: كتابة

 ثنا أبو عبدالرمحن عبداهللا بن أمحد بن ، بن خالد اهلرويإبراهيمحممد بن 
  : قال،وأرضاه ◙ ٍنبلَمد بن حُحم

 اهللا ّ وصىل،ٍ نعمةّ كلِ وذكر،ٍم كالِّ كلِفتتحُ هللا عند مُاحلمد
 . وآلهِّ حممد النبيعىل

 

 

 

 

 

                                         
 ). ٤/٢٦١ (»توضيح املشتبه«والصواب ما أثبته كام يف . )الزاهري: (  يف األصل) ١(



 
   

٩ 

 ] 

[  

لَئِسع م١( لماء في الجهميةا قالته الع(الل الض،  

  الة خلفهم والص،كفارهمإ و

 :قال عبداهللا 
- أيب  ألن ؛ٌ فهـو عنـدنا كـافر؛ٌ القرآن خملـوق: من قال: يقول 

 .)٢(  اهللا ُ وفيه أسامء،  اهللاِن علمِالقرآن م
                                         

أعـداء اهللا، وهـم الـذين يزعمـون أن ): اجلهمية): (٩٦ (»ُّالسنة« يف   قال حرب الكرماين  )١(
القرآن خملوق، وأن اهللا مل يكلم موسى، وأن اهللا ال يتكلم، وال يرى، وال يعرف هللا مكان، وليس 

 اهـ.  أكره حكايته، وهم كفار زنادقة، أعداء اهللا فاحذروهمهللا عرش، وال كريس، وكالم كثري
 صارىوالنَّـ ِاليهـود كـالم يف ُنظـرت: )٣٤ (»خلـق أفعـال العبـاد« يف البخـاري  قال

 ال نَمـ َّإال رهمّكفـُي ال نَم ُألستجهل ّوإين ،منهم همِفرُك يف َّأضل ً قوماُرأيت اـفم ؛واملجوس
 اهـ . اجلهمية: يعني. كفرهم يعرف

ًهم الذين اتبعوا جهـام : واجلهمية): ٥/٣٩٤ (»بيان تلبيس اجلهمية« يف قال ابن تيمية 
ُّفيام ابتدعه يف اإلسالم، وكل ما ابتدعه ضاللة خمالفة للكتاب والسنة، وهلذا كـان كـالم اجلهـم  ّ

ِكله منكرا باتفاق السلف واألئمة َّ ً ُ ّ  اهـ.  ُ
ن ِ مـ:ابئنيَّ ومبدلة الص،كان أصله من املرشكنيمة ُمبدأ التجهم يف هذه األ): ٢/٤٧٢(وقال 

 ثـم اجلهـم بـن ،همرِ وأن اجلعد بن د،ن اليهودِلة أهل الكتاب مِّبدُ وكان من م، واليونان،اهلند
 اهـ   . صفوان ومن اتبعهام أخذوا ذلك عنهم

َّ، وأمجع السلف عـىل كفـرهم، وإخـراجهم بعد انقراض أكابر التابعنيوقد ظهرت اجلهمية 
 . عداد فرق املسلمني، وتسميتهم زنادقة كام سيأيت يف كثري من اآلثارمن 

 ). باب االحتجاج يف إكفار اجلهمية) (١٨١ص( للدارمي »الرد عىل اجلهمية«: وانظر
=  قـول  بطة  كالمها من طريق املصنف، وزاد فيه ابن ) ٢٣٥٥ (»اإلبانة الكربى«، و)١٨٦٥(  اخلالل  )(٢
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- أيب  ألنـه ؛ٌِر فهـو كـاف؛ٌ خملـوقُ العلم:جلَّذا قال الرإ : يقول 
  .هَ حتى خلقٌم يكن له علمـيزعم أنه ل

- أيب   ألن؛ٌ فهـو عنـدنا كـافر؛ٌ خملـوقُ القرآن: من قال:يقول َّ 
±  :  M  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² قـال اهللا ،)١(  اهللا ِن علمِالقرآن م

º  ¹ L ]٦١:انآل عمر[.  
!  "  #  $  %  &  '  )  (*  +  ,     -  .  /  :  M  10 وقــال

                                         
̧  M³  ²  ±º  ¹  :اهللا تعاىل   ¶  µ  ́    L .١٧٠  (»الرشيعة« و،)١٨٦٤و١٨٩٨(  اخلالل :وانظر.( 

كفـرهم ُ ال أُ كنـت: فقال ؟محد بن حنبل عمن يقول القرآن خملوقأ سألت :قال يعقوب الدورقي
 Mg  f  L : وقوله،M 9  8   7  6  5  4  3  2L   :حتى قرأت آيات من القرآن

ن زعم أنه ال يدري علم اهللا خملـوق َ وم، اهللا خملوق فهو كافرَلمِ ع ومن زعم أن، اهللاِلمِفالقرآن من ع
 ).٢/٥٥٣(» طبقات احلنابلة«.   القرآن خملوق: أرش ممن يقول، فهو كافر؛ٍأو ليس بمخلوق

ّ أمجع أهل السنة قاطبة عىل أن كفر من قال بخلق القرآن كفر أكرب خمرج من امللة:قلت ِ ٌ ُ ُّ . 
َّن أهل السنة يف كفره وإخراجه من امللة غري صحيحوعليه فإن حكاية اخلالف ع ُّ. 

يف عقيدهتام التي نقال فيها إمجـاع مـن أدركـا مـن أهـل ُ قال أبو حاتم وأبو زرعة -١
ا فكـان مـن منًـَ وي،اً وشام،اًراقِ وع،اًجازِ ح:أدركنا العلامء يف مجيع األمصار: العلم عليها، قاال

 يف َّ ومن شـك،ةّ عن امللُنقلَا يًفرُفهو كافر باهللا العظيم كمن زعم أن القرآن خملوق : .. مذهبهم
 ).٥٢٤ص  (»اجلامع يف عقائد أهل السنة«، و)١/١٧٦(الاللكائي .    ممن يفهم فهو كافرِهِفرُك

 أن َن زعـمَمـ): .. ١/٢٢٣ (»ةّاحلجة يف بيـان املحجـ« يف ُّ قال قوام السنة التيمي -٢
نة ُّ وعند أهـل العلـم مـن أهـل الـس، فيه عندناّكَشُ فال ي؛لوق خمها منً أو شيئ،القرآن أو بعضه

القـرآن خملـوق   من قـالِفرُ يف كَّومن شك .. ةّا انتقل به عن امللًفرُ كٌه كافرَّ أن:ينِّوالفضل والد
 اهـ.  من العلامء املرضيني ذلك فهو مثلهَعِمَ وبعد أن س،لمهِبعد ع
 ). باب بيان كفرهم وضالهلم، وخروجهم عن امللة(ة البن بط) ٢/٤٣١ (»اإلبانة الكربى«: وانظر

وفيه أسامء اهللا، فـإذا قـال : (قال: من طريق أيب احلارث زيادة) بتحقيقي (»اإلبانة الكربى«   ويف )١(
، .. )العلم خملوق، فهو كافر؛ ألنه يزعم أنه مل يكن له علم حتى خلقـه، وقـد قـال اهللا : الرجل

 . م أمحد ثم ساق بقية كال. وذكر اآلية
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   B    A  @  ?  >  =  <  ;  :9  8   7  6  5  4  3  2L ]١٢٠:البقرة[.  

ــــال : MÂ  ÁÀ وق   ¿  ¾  ½    ¼  »   º  ¹  ¸  ¶   Ã
Ò   Ñ  Ð  Ï  Î   Í   ÌË   Ê   É    È   Ç ÆÅ    Ä  

Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  ÓL ]١٤٥ :البقرة[  

    ]٥٤:األعراف[ :  Mv  u  t  s  rq   p  o  n Lوقال 

 .ِ األمرُ غري واخللُق:قال أيب 

 .]١٧:هود[ :  M¡  �   ~  }  | Lوقال 
¢  M  ،امللل كلها: M¡L   و:بريُقال سعيد بن ج : قال أيب

£L .  

           :  MO  N  M  L  K   J     I  H  GF      E  D  C B   P       QR وقــال
 U  T  Sk            W   X     Y    Z         [  \      ]      _  ^

`j  i  h  g  f  e  d  c     b  a  L ]٣٧:الرعد[. 
-  أيب   ]خلفـهَّ ال يـصىل؛ن قـال ذلـك القـولَ م:يقول ]ب/٢ : 

 ٌ رجـلَمعة اجلَ خلفهَّن صىلإ ف،تياهناإ ُا ال ندعَّنأ َّالإ ؛وال غريها ،اجلمعة
 .-  القرآن خملوق:قال  من:يعني - .الةَّ الصَأعاد

- أيب  ؟ِ البدعِالة خلف أهلَّ الص: عن  

 .عتزلةُمـ وال،ِ اجلهمية: خلفهم مثلِّصيلُ ال ي:قال

- أيب  ١( ندهشهد عي فال ؛ا إذا كان القايض جهمي: يقول(. 

                                         
 ).ال تشهد عنده: (ولفظه. من طريق املصنف) ٢٤٥٩( البن بطة »اإلبانة الكربى«   )١(

   = . جهميٍ ال يشهد رجل عند قاض: قال أيب: ابن اإلمام أمحد صالحقال 
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 -  قـال، حدثنا محـاد بـن قـرياط،-  باركن املاهللا بموىل عبد -  احلسن بن عيسى : 

 . كفارُوالقدرية ،ٌ كفارُاجلهمية :ن يقولامهبراهيم بن طإسمعت 

- ٍريـبُامللك بـن قثنا عبد ،-  ٍموىل بني هاشم -   حممد بن صالح البرصي 
 ّ أشـدٌليس قوم : قال،عن أبيه ،يميَّليامن التُعتمر بن سُمـنا ال ،األصمعي

 فقـد بـارزوا :ُفأما اجلهميـة ؛ِ والقدرية،ِ اجلهمية:نِمالم س لإل)١( اًنقض
  . فإهنم قالوا يف اهللا :ُوأما القدرية .اهللا تعاىل

 - ثقة -  ُّعيم السجستاين البايبُهري بن نُ حدثني ز،قيَّالدوربراهيم إ بن ُ أمحد  -، 
 .خلفهم ِّصيلُ ال ي، كفارُاجلهمية :طيع يقولُم بن أيب مَّ سالُسمعت :قال

 - سـمعت  :قـوليسمعت أيب  : قال، الدارميٍ بن سعيد أبو جعفرُ أمحد
 َلـنِلَحي ال َّنهنأ و،ٌقِ طوالَّهننأهم َغوا نساءِّ بل،ٌ كفارُ اجلهمية:جة يقولِخار

M  E  : ثـم تـال، وال تشهدوا جنـائزهم،تعودوا مرضاهم  ال،َّزواجهنأل
F  K  J  I  H  G  L ىل قولــــهإ :      M  \  [  Z     Y L  

  .)٢(  بجلوسِّالإ ُوهل يكون االستواء، ]٦- ١:طه[

                                         
 والقايض ،ئل أيب عن رجل يكون قد شهد شهادة فدعوه إىل القايض يذهب إليهُ س:ويف لفظ آخر 

  ، ال جييب: قال.َنُِح فذهب به فامت، فإن استعدي عليه: قلت: قال.يذهب إليه ال :قال ؟ جهمي
 ).١/٤٦٥ (» احلنابلةطبقات«   . يرضب به وجههٍرابُن تِا م يأخذ كف،وال كرامة

ًبغضا): (ب(  ويف ) ١(   ).٣٢/٣٦٤ (»تاريخ دمشق«وهي كذلك يف ). ُ
 .هو أثر صحيحو ،)٢٤٠٢ (»اإلبانة الكربى«و، )١٦٩١(  اخلالل ) ٢(

»«: لعبداهللا بن أمحد »ةُّسنال« طعن حممد بن سعيد القحطاين حمقق كتاب  يف هذا األثر ِ

ّبطعن قبيح، وتبعه عىل ذلك عطية الزهراين حمقق كتاب  ، والوليد بن حممد  للخالل »ةُّسنال«َّ
ّقسم الرد عىل اجلهمية ( البن بطة »اإلبانة«حمقق كتاب   :ن القحطاين فيه، وخالصة طع)َّ

َّ أن إثبات اجللوس للرب تعاىل ليس من مذهب السلف الصالح -١         =بل هو إىل مذهب!! َِّّ
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ِّاملجسمة واملشبهة أقرب  ُ ِّ     !! 

ُ الطعن يف خارجة بن مصعب بأنه كذاب يعرب عن معتقده -٢       ّ ُُ ٌ َّ َّ !! 
                  :وأقول وباهللا التوفيق

ّفإن أقواهلم كثرية يف إثبات جلوس الرب تعاىل عىل !! َّ املراد بالسلف عنده َ ال أدري من-١ َُّ ِ ِ

 .  »إثبات احلد هللا تعاىل«عرشه كام نقلتها يف مقدمة حتقيق كتاب 
ّ تتابع أئمة أهل السنة يف ذكر هذا األثر واالحتجاج به يف مصنفاهتم يف الرد عىل اجلهمية -٢ ِّ َّ ُ ُّ ِّ

َّ من من أئمة أهل السنّة سـبق القحطـاين يف رد هـذا األثـر، والطعـن فيـه، فال أدري. ِّواملشبهة ِّ ُّ ّ َِ

 !َّووصف قائله بالتجسيم ؟
ويرميه بالتجسيم، فكيـف ) ًكعبا(وهب أن املعطل يكذب : وانظر إىل قول ابن القيم 

ُحدث به عنه هؤالء األعالم مثبتني له غري منكرين َ  )] ٣/١٠٧٥ (»خمترص الصواعق«[اهـ   . َّ
َ إال اجلهمية معطلة الصفـات ممن ال يستطيع سـامع -  حسب علمي -  ال يطعن يف هذا األثر- ٣ ُِّ ّ َّ

 لروايته أثر خارجـة َهذه اآلثار وال روايتها، كالكوثري اجلهمي الذي طعن يف عبداهللا بن أمحد 
ِّ وغريها من اآلثار الدالة عىل إثبات الصفات، فقال الكوثر»ةُّسنال«يف كتابه  ًي معلقا كعـادةّ ّ  اجلهميـة ُ

 ! ؟) ًفهل ترك قائل هذه الكلامت شيئا من الوثنية والتجسيم : ( ُّيف نبز أهل السنة بالتجسيم
ِيف وصـف قائـل هـذا األثـر ) الكـوثري(ال يسعني أن أقول للقحطاين الذي وافق : أقول

َّبالتجسيم، إال بقوله هو للكوثري يف مقدمة حتقيقه  إذا وصل احلال إىل أن  ():١/٨٥ (»ةُّسنلل«َّ
ّمن نقل لألمة كتاب  َُ ، يوصـف »َّفضائل الـصحابة«، و»ُّالزهد«، و»َّ، والرد عىل اجلهميةةُّسنال«َ

 اهـ). ٌّبأنه وثني جمسم فعىل الدنيا العفاء
ُ وصف القحطاين خلارجة بأنه كذاب، ال عربة به هاهنا؛ فإن الرجـل يـذكر معتقـده يف -٤ َّ ِ ّ

َّون إال بجلوس، فهو لـم يرو عن غريه حتى ترد روايته لكذبه االستواء أنه ال يك ُ ِ !! 
ِ خارجة بن مصعب ليس بكذاب عىل الصحيح من أقوال أهل اجلـرح والتعـديل كـام -٥ َّ ٍ

ِّإنام هو الكذب بمعنى اخلطأ والتدليس ال التعمد يف الرواية، والرجل صدوق ! وصفه القحطاين 
ُيكتب : ( َّ، وقال أبو حاتم الرازي مع تشدده)مستقيم احلديث: ( ِّيف الرواية كام قال حييى بن معني

ِمل يكن حمله حمل الَكذب.. حديثه   !  ّ، وكذلك قال ابن عدي ومجاعة من أئمة هذا الشأن)ِ
 ).٧/٣٢٦ (»السري«، و)١/٢٨٤( البن حبان »الثقات«، و)٣/٥٢( البن عدي »الضعفاء«:    انظر
ّجمسم يعرب عن مذهبه  اهتم القحطاين خارجة بأنه -٦ ُِّ ُ !! 

ُّوال أدري من أين أخذ هذه التهمة ومن سبقه إليها ؟ ِ! 
ِّ وكيف استباح أهل السنة أن يرووا يف مصنفاهتم عن املجسمة وال يتعقبوهنا بالرد واإلنكار ؟ َّ ُ ُّ! 
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- أيب  نـافع خربين عبـداهللا بـنأ ،عامنُّ بن النُيجُحدثنا رس : قال، 
 ُ يوجـع؛ٌ خملـوقُ القـرآن:ن قالَ م: يقول ٍ بن أنسُكان مالك :قال

 .)١(  حتى يموتُبسُ وحي،اًرضب

  .ٌ ال خيلو منه يشء،ٍ مكانِّه يف كلُلمِوع ِ،لسامءيف ا  اهللا :وقال مالك   

M  4   3      2  1  0  /    .  -  8    7  6    5  :وتــال هــذه اآليــة
 9L ]٢( هَ واستشنع، يف هذاُ عليه الكالمَمُعظو .]٧:املجادلة(. 

 - حـدثنا عبـداهللا بـن املبـارك،مدحمة بن  حدثني عبد، شيخ لنا برصي ، 

:     M  x  w  v  u  أن قـول اهللاَن زعمَ م:ن الثوري يقولفياُسمعت س
z    yL ]٣( مَّ الدُ حالل، زنديٌق،ٌفهو كافر ؛ٌلوقخم ]٩: النمل(. 

                                         
 ).حتى يتوب): (ب(   يف )١(
-  M  : أقـول كـام قـال اهللا: قـالًن رجال إ: قلت أليب عبداهللا:قال املروذي) ٤٤٠(» العلو«  ويف ) ٢(

  4   3      2  1  0  /    .L هذا كالم اجلهميـة: فقال،أقول هذا وال أجاوزه إىل غريه ، 
 .  تدل عىل أنه علمهبل علمه معهم فأول اآلية

         .ُمن طريق أمحد، عن الفريايب، عن سفيان بمعناه) ٤١٥(  الاللكائي  )٣(
) ِّالزنـديق: (لفـظ): ١٣٣ص) (املجموعـة الرابعـة (»جامع املسائل« يف قال ابن تيمية 

ٌلفظ معرب مل ينطق به رسول اهللا  َّ ُ وال أصحابه؛ ولكن نطقت به الفـرس، فأخذتـه العـرب ،ُ ُ
ِومعنى الزنديق الذي تنازع الفقهاء يف قبول توبته هو معنى املنافق الذي يظهر اإلسالم . َّفعربته ُ ِّ

 .  إلخ.. ِّإن الزنديق هو املنافق:  قال الفقهاءُويبطن الكفر، وهلذا
 ّبأي يشء تعرف الزنادقة ؟ : ُقلت حلمدويه: َّقال أمحد بن عسال) ٢٣٢٨ (»اإلبانة الكربى«   ويف 
 . ُإن اهللا ال يرى، وأن القرآن خملوق؛ فهو زنديق: ُالزنادقة رضوب؛ ولكن من رأيته يقول: قال

َمن رزقه): ٢٤٩٨ (»ىاإلبانة الكرب« يف قال ابن بطة  ً اهللا فهام وعقال، ووهب لهَ  ً بـرصاً
ِنافذا، وذهنًا ثاقبا، علم بحسن قرحيته، ودقة فطنته؛ أن اجلهميـة تريـد إبطـال الربوبيـة، ودفـع  َّ ًِ َ ِ َ ً
ِاأللوهية، واستغنى بام يدله عليه عقله، وتنبهه عليه فطنته عن تقليد األئمـة القـدماء والعلـامء  ُ ُ ُ ُّ ِ

   =َّ، وأهنم يدورون عىل أن ليس يف السامء يشء، فـإن)إن اجلهمية زنادقة: (لذين قالواالعقالء ا
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-  حـدثنا، حدثني هارون بن أيب هارون،اغاينَّسحاق الصإ حممد بن   
 !  " M نإ :ن قـالَ م: قال،فيانُعن س ، عن ابن املباركى،ان بن موسَّبِح

  $  #%  '  &  (  L ٌفهو كافر؛  ٌخملوق.  
 -  أيبُسـمعت ،شـكابإبـراهيم بـن إ أبو جعفر حممد بن احلسني بـن ، 

راسـان ُبخ : يقول، سمعنا أبا يوسف القايض:واهليثم بن خارجة يقوالن
 .)١( ليةـقاتُ واملُ اجلهمية: منهامُّرشأ ِ األرضِصنفان ما عىل ظهر

                                         
ٍالقائلني لذلك بحمد اهللا أهل صدق وأمانة، وورع وديانة، فإن من أمعن النظر وجد األمر كـام 

 إلخ.. قالوا
 أخبـث مـن زنادقة عندنا فاجلهمية): ١٨١ص (»الرد عىل اجلهمية« يف وقال الدارمي 

 وإن قتلـوا، يظهروهـا مل وإن ،تركـوا التوبة أظهروا فإن ،فرهمُك من ستتابواُي أن نرى ،نادقةَّزال
 أنه  طالب أيب بن عيل عن بلغنا كذلك ،قتلوا يتوبوا ومل فأنكروا شهود بذلك عليهم شهدت

 اهـ. نادقةَّالز يف َّسن
 .طريق حممد بن إشكاب بهمن ) ١٠/٢٠٦(» ُّالسنن الكربى«و ،)٣/٢٥٨(» أخبار القضاة«   )١(

 ).      ١٥/٥١٤(» تاريخ بغداد«، و)٣/١٥(» املجروحني«: انظر. وقد روي نحوه عن أيب حنيفة
ُنسبة إىل مقاتل بن سليامن البلخي املفرس املشهور تويف:    واملراد باملقاتلية  ).هـ١٥٠: (ُ

َإن اهللا حلم ودم، وله: ُ   وقد نسب إىل املقاتلية أهنم يقولون إىل غـري ..  صورة كصورة اإلنـسان َّ
ٍذلك من األقوال الشنيعة التي ال جيوز نسبتها إىل أحد من الناس إال ببينة واضحة من قوله، أو  َّ

ُنقال من كتبه املعتمدة ً . 
ٍ    وأما اهتام مقاتل بالتجسيم فهو حمل خالف بني أهل العلم، ويف نسبة تلك األقوال إليه حمـل  ِ َ ُ

ِّدرت من خصومه املعطلة، وهم ينسبون كل من خالفهم يف إثبـات الـصفات ّنظر، فإهنا قد ص َ ّ ّ ُ
 وأما مقاتـل فـاهللا ):٢/٦١٨(» نةُّمنهاج الس« إىل التجسيم والتشبيه، وهلذا قال ابن تيمية 

 وفـيهم انحـراف عـىل ، املعتزلـةِتـبُ واألشعري ينقل هذه املقاالت من ك،ِأعلم بحقيقة حاله
 فام أظنـه ّ وإال،ٍ أو نقلوا عن غري ثقة، أو نقلو عنه، عنهِقللعلهم زادوا يف النَّف، ليامنُقاتل بن سُم

قاتل بـن ُبخالف م تج به يف احلديثُليامن وإن مل يكن ممن حيُقاتل بن سُ وم ..يصل إىل هذا احلد
 اهـ .لمه بالتفسري وغريه واطالعهِ لكن ال ريب يف ع؛حيان فإنه ثقة

ُ   وممن برأ مقاتل من ا     = يف كتابـه) هـ٣٧٧(أبو احلسني امللطي : ًلتشبيه وأثنى عليه خرياَّ



    
   

١٦ 

 

-  كـان ابـن:قـال -بـارك اهللا بن املموىل عبد - احلسن بن عيسى ُ 
 ]أ/٣[ . )١( فارـ كُ اجلهمية:بارك يقولُامل

 - ؟  اجلهميةِ يف كفرُّكُن يشَ وم،ُ اجلهمية: احلسن بن عيسى يقول! 

-  ني أبـو ـ حدثـ،ن عـونـ بـُزِرُ حدثني حم:َّالدورقيبراهيم إ أمحد بن
 :ِباركُمـ الـُقال ابن :قال - راهويه :بَّلقُوكان ي -براهيم إيى بن سهل حي

 .اً اجلهمية شيئُدُليس تعب

 - قـال ، صـالحم أبـوُتْسُر بن ملَ حدثني س،َّالدورقيبراهيم إ بن ُ أمحد: 
كنت أدعو عىل اجلهميـة  :قال ، راهويهٍهلَبراهيم أبو سإحدثني حييى بن 

 -ٌن ذلك يشءِودخل قلبي م -بارك ُهللا بن املا ذلك لعبدُ فذكرت،فأكثر
                                         

 ). ٧٠ص (»التنبيه والرد عىل أهل األهواء والبدع«
ُ    وقد برأ مقاتل نفسه من ذلك ملا سأله اخلليفة َّ . 

قاتل بـن ُ سأل اخلليفة م:قال عيل بن احلسني بن واقد): ١٠/٢٥١(» هتذيب التهذيب«    ففي 
 فمـن قـال ، ورسدها،M $  #  "  !L : إنام أقول: فقال !هِّشبُنك تأ بلغني : فقال له،ليامنُس

     .غري ذلك فقد كذب
، وما نقله »األشباه والنظائر يف القرآن الكريم«: ، وكتابه»ُتفسري مقاتل«ً    وأخريا فإن الناظر يف 

ِّالتنبيه والرد«عنه امللطي يف  ِا خاليـة ممـا اهتـم بـه مـن التـشبيه ُ وغريها من أقوال مقاتل جيده»َّ َ ِ ُ
ُّوالتجسيم، بل إن تفسريه لنصوص الصفات موافق لتفسري أهل السنة واجلامعة ُ  .واهللا أعلم. ِّ

 ). ١/٣٢٣ (»ُّمقالة التشبيه وموقف أهل السنة منها«: انظر كتاب
َار زنادقـة، َّاجلهميـة كفـ: (ُمن طريق مصعب بن سعيد، ولفظه) ٢٤٠٧ (»اإلبانة الكربى«   ويف )١( ٌ

ّاجلهمي يفرق بينه وبني امرأته، وال أورثه: ُقال مصعب  اهـ. ُ
 ، اجلهميـة كفـار: سمعت سفيان الثوري يقول:بن املباركقال عبداهللا ) ٧/٢٨ (»ليةاحل«ويف      

   . رأيي رأي سفيان: قال ؟ا رأيكـ فم:بن املباركاليل  فق.والقدرية كفار
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  .)١(  ال يشءُدُعلون ربك الذي تعبجيم هنإ ف؛ قلبكُدخلَال ي :فقال

-  حممـد بـن أعـنيُ سمعت: قال، بن سعيد الدارميُمحدأ أبو جعفر ، 
'  )  (  *  +   ,      -   M : ن قالَ م:رض بن حممد يقولسمعت النَّ ]:يقول[

.L ]فهو كافر؛خملوق، ]١٤:طه ٌ. 

 .كذا وكذا : قال!ن أيب حممدِال تعجب مأ : فقلت له،باركُ ابن املُتيتأ ف:قال  

 .)٢(  ؟ن يقول هذاأن ِا م بدُ وهل جيد، ذاكَّالإ ُمر وهل األ:قال

- أبا الوزير ُ سمعت: قال،ةَمْزِالعزيز بن أيب رمرو حممد بن عبدَ أبو ع 
ن قـال يف هـذه َ مـ: يقـول،رض بن حممد النَُّسمعت : قال،َنيْحممد بن أع

 .ٌافرـ فهو ك؛ٌلوقخم M.   -      ,   +  *  )  (  'L   :اآلية
 -مد حم أبو َ صدق:قالـ]فـ[ ، فأخربته،باركُىل عبداهللا بن املإ ُفجئت
 .اًلوقخم َدُ أن نعبُيأمر   ما كان اهللاُ،- عافاه اهللا

                                         
 ). ٢٤(قم    سيأيت بإسناد آخر عند ر)١(

إن أصحاب ابن الـثالج نلنـا : قلت أليب عبداهللا: قال أبو احلارث): ٢٤٥٣ (»اإلبانة الكربى«    ويف 
 !ال، هؤالء جهمية، من أي يشء يستحلون ؟: َّمنهم، ومن أعراضهم، نستحلهم من ذلك ؟ فقال

َّما ذكرتـه، وال ذكـر عنـدي إال : قال إبراهيم بن طهامن): ١٦٨٢(وعند اخلالل  دعـوت اهللا ُ
 . ًجهام: يعني. عليه، ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه العظيم

: يف بيان سبب تكفريهم بـذلك، قـال) ٨/١٩٩ (»بيان تلبيس اجلهمية« يف   قال ابن تيمية )  ٢(
 اهـ  . ًألنه جعل هذا الكالم قائام بمخلوق يلزم أن يكون هو الرب

 أهنم جيعلون املخاطب للعباد بدعوى الربوبية غـري اهللا، كـام من شأن اجلهمية): ٧/٨٩(ً وقال أيضا 
ً، كـان قـائام بمخلـوق ]١٢:طـه[ M¿  ¾     ½L  : إن اخلطـاب الـذي سـمعه موسـى بقولـه: قالوا

 يـستغفرين مـن ؟ من يدعوين فأستجيب لـه ؟ مـن يـسألني فأعطيـه«: كالشجرة، وكام قالوا يف قوله
: يف قوله تعاىل] الرازي: يعني[ِّالئكة، وكام زعم املؤسس إنه يقول هذا ملك من امل: »؟فأغفر له

 M    ¿  ¾  ½  ¼  »L اهـ . ّإن ربه ملك من املالئكة، وهذا كله من الكفر واإلحلاد 
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- روَ من أهل مٌشيخ -ثنا محزة  ،َنيْعاب األَّعت بن أيب ]حممد[  أبو بكر - 
 .)١(  فهو زنديٌق؛ٌ خملوقُ القرآن: من قال:بارك يقولُ ابن املُسمعت :قال

 -  سـألت:قال ،بن شقيق  ثنا عيل بن احلسن،َّالدورقيبراهيم إ أمحد بن ُ 
   ؟  ربنا َفِ كيف ينبغي لنا أن نعر:عبداهللا بن املبارك

 : اجلهميـةُ كام تقـولُ وال نقول، عىل عرشهِ السابعةِاءـمَّلس عىل ا:قال
 .)٢( نه ها هنا يف األرضإ

-  ُسـمعت : قـال، حدثني عيل بن احلسن بن شـقيق،براهيمإ أمحد بن 
 ، والنصارىِ اليهودَ أن نحكي كالمُيزِنا نستجإ :اهللا بن املبارك يقولعبد

 .)٣(  اجلهميةَ أن نحكي كالمُيزِستجَوال ن

                                         
 ).ِفهو كافر: (بتحقيقي، ولفظه) ٢٣٢٨ (»اإلبانة الكربى«   ويف )١(
  .كالمها من طريق املصنف) ٣٦١( للذهبي »العلو«، و)١٤( للدشتي »إثبات احلد هللا«   )٢(

 ).  ٨٩٩( البن منده »التوحيد«، و)١٦٢و٦٧( للدارمي »الرد عىل اجلهمية«  و
َّهذا مستفيض عنه، تلقاه عنه أئمة اهلدى بالقبول): ١/١٠١ (»تلبيس اجلهمية«   قال ابن تيمية يف  ُ. 

 .هذا صحيح ثابت عن ابن املبارك، وأمحد ): ١٦١ (»العرش«  وقال الذهبي يف 
ن ِ مـٌ بـائنِرشَعىل العـ: (..  مع زيادة يف املتن؛ وهي   وسيأيت هذا القول عن ابن املبارك 

زيادة بيـان يف مـسألة ) ٢٠٢(، وفيها إثبات احلد هللا تعاىل، وسيأيت حتت أثر رقم ..) ٍّخلقه بحد
 .إثبات احلد هللا تعاىل

داهللا؛ فإن الـذي جتـادل عليـه هـذه َصدق عب): ٢٤٥٦ (»اإلبانة الكربى« يف    قال ابن بطة )٣(
َّالطائفة الضالل، وتتفوه به من قبيح املقال يف اهللا  ُّ ّ اليهود والنصارى ] تتأثم: يعني[ تتحوب

 اهـ . واملجوس عن التفوه به
ًما رأيت أحدا طلب الكالم واشـتهاه : قال اإلمام أمحد ) ٢٥٠٩ (»اإلبانة الكربى«ويف 

ُلقد تكلموا بكالم، واحتجوا بيشء ما يقوى قلبي وال ينطـق لـساين َّإال أخرجه إىل أمر عظيم،  ُّ
ّأن أحكيه، والقوم يرجعون إىل التعطيل يف أقاويلهم، وينكرون الرؤية واآلثار كلها، ما ظننـت 

     =            .  أنه هكذا حتى سمعت مقاالهتم



 
   

١٩ 

-  أخـربين رجـل: قال، بن مالكٍرصَمحد بن نأثنا  ،سحاقإ حممد بن ٌ، 
  اهللاَُفـتِ قـد خ،الرمحن يا أبا عبد:ٌ قال له رجل: قال،مباركـعن ابن ال
  ةدعو عىل اجلهميأمن كثرة ما. 

 .ٍ ليس بيشءِهلك الذي يف السامءإن أم يزعمون هنإ ف؛ ال ختف:قال

 

- القـرآن: يقـولَيينةُفيان بن عُ سمعت س: قال،ياث بن جعفرِ غ ُ 
 ؛هِيف كفـر ]ب/٣[ َّن شكَ وم،ٌ فهو كافر؛ٌ خملوق:ن قالَ م، اهللا ُكالم
 .)١( ٌ كافر:فهو

 -  ثنا حممد ،الرمحن املحرزي ثنا حممد بن عبد،اغاينَّسحاق الصإحدثني حممد بن 
أن  اًتاجُحم كان ؛خملوق  القرآن:ن قالَ م:قاليينة ُفيان بن عُعن س ،نيدُبن جا
 .)٢( -جبل :يعني -. عىل ذبابَصلبُي

                                         
 يا أبـا موسـى، تعلم: قال يل الشافعي: قال يونس بن عبداألعىل) ١١٦٤ (»ذم الكالم«ويف 

 ..ًلقد اطلعت من أصحاب الكالم عىل يشء، ما ظننت أن مسلام يقول ذلك 
 . نحوه) هـ/٢٣٤٥ (»اإلبانة الكربى«للبخاري، و) ٦٦ (»خلق أفعال العباد«)   ١(

من قال القرآن خملوق فهو كافر، ومـن مل : قال يزيد بن هارون) ٢٣٤٥ (»اإلبانة الكربى«  ويف 
 .َّمن شك يف كفره فهو كافريكفره فهو كافر، و

ن مل يكفره َ وم، فهو كافر باهللا العظيم؛ خملوق:فمن قال: ُويف رسالة أمحد بن حنبل إىل مسدد
 ). ٣٦٤ص (»اجلامع يف عقائد أهل السنة«، و)٢/٤٢٨(» طبقات احلنابلة «. فهو كافر

ِافر بـاهللا ومن زعم أن القرآن خملوق فهـو كـ:  يف عقيدهتاموقال أبو زرعة وأبو حاتم 

ِالعظيم، كفرا ينقل عن امللة، ومن شك يف كفره ممن يفهم فهو كافر ِ ّ َُ  ). ٣٢١(رواها الاللكائي .  ًّ
 ). ٣١ (»ُّاجلامع يف عقائد ورسائل أهل السنة واألثر«: وقد ذكرهتا يف كتايب

:  يريـد-قـرآن هذا الـذي يقـول يف ال: ُبإسناده عن ابن عيينة) ١٧٤٠ (»ُّالسنة« روى اخلالل يف  ) ٢(
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 - أعرفـه: فقـال،وسألت أيب عنه -  ،ُمسارِّاح السَّبَّ الفضل بن الص ، 
أله بعـض  فـس،دريـس إاهللا بن  كنت عند عبد:قال، -  ليس به بأس

  ؟ خلفهمَّصىلُ يف اجلهمية يُ ما تقول:ل فقا،انأصحاب احلديث ممن كان مع

 ُن عليـه ابـَّم مـا ردَفهـأم ل فٍا بيشءًنسانإ ُمِّكلُ أُ اشتغلت ثم:ُقال الفضل
 ؟  لكلا ما ق:فقلت للذي سأله، دريسإ

 وال ، ال ؟]ِالءهــؤ [ أمـسلمون!؟  أمـسلمون هــؤالء:قــال يل :فقـال
 . خلفهمَّصىلُ ال ي،كرامة

ٌ حارضدريس وأنتإ سمعته يقول هذا البن :احَّبَّ بن الصِ للفضلُقلت
  ؟ ِ

  .)١(  نعم سمعته:قال

-  عـن  ، حـدثني أبـو جعفـر الـسويدي،قيَّالـدوربراهيم إ أمحد بن
   ؟ اجلهمية خلَفِالةَّدريس عن الصإاهللا بن  عبدُ سألت: قال،مقاتل

 !! ؟مؤمنون هم أ :قال

 -  ُحـرضت : قال،يِّمِّوسف الز حدثني حييى بن ي،براهيمإ أمحد بن 
 :يقولـون ٌنـاسن قبلنا إ ، يا أبا حممد:ٌ رجل فقال له،دريسإاهللا بن عبد

                                         
 .ُ  ينبغي أن يصلب-املرييس 

 . نحوهعن وكيع ) ١٧٤٥و١٧٤٤(وعند اخلالل   
ّهؤالء ال يصىل خلفهم، وال يناكحون، وعليهم التوبة: ، ولفظه)٧٩ (»خلق أفعال العباد«   )١( ُ. 

 إدريـس بـن اهللا لعبـد قلـت: قـال حكـيم بـن إسحاقعن ) ٥٥٤ (»األسامء والصفات« ويف   
 مـن هـذه، ال«: فقال ؟ شهادهتم قبول يف تقول ما، خملوق القرآن: يقولون عندنا قوم: األودي

 . املقاتل من هذه بدعة، املقالة هلذه يقال ال ،املقاتل
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 .ٌ خملوقَن القرآنإ

  . ال:قال؟ ن اليهود م: فقال

  . ال:قال؟  فمن النصارى :قال

  . ال:قال؟ مجوس ـ فمن ال:قال

 .دينِّموحـن الِ م:قال؟ ن َّ فمم:قال

ن أ َعـمن زَ مـ، هـؤالء زنادقـة،دينِّوحـُبم ليس هؤالء ، كذبوا:قال
ن اهللا تعـاىل أ َعـمن زَ ومـ،لـوقخم   فقـد زعـم أن اهللاٌَلوقخم القرآن
 .ٌ هؤالء زنادقة،ٌ هؤالء زنادقة،َرف فقد ك؛ٌخملوق

 وقـرأ : قـال،يِّمـِّصحابنا عن الزأ وأخربين بعض :قيَّالدورقال ابن 
ــن  ــسإاب ــال،  M$  #  "       !L  :دري ــوق اهللاُ:فق ــر!؟ ٌ خمل  محنَّ وال

  . هؤالء زنادقة! ؟ٌحيم خملوقَّالرو !؟] ٌلوقخم[

-  ُسمعت ،اعَّّب حدثني حممد بن عيسى الط،يطِشَبو نأ حممد بن هارون 
 ، ذلـكَفاستـشنع؟  ٌ القرآن خملـوق: يقولونٍدريس سئل عن قومإابن 

   .هىل فيإ هِ بيدَ وأشار! ؟ منه خملوقٌ يشء ! سبحان اهللا:وقال

 

 - وكيـعُسـمعت : قال،يرَّسامعيل الواسطي الرضإاهللا حممد بن  أبو عبد  
  .)١( هُ قتلتَّالإ و؛ن تابإ ف،هُستتيبأ ِّينإ فُّ أما اجلهمي:اح يقولَّبن اجلرا

                                         
ــع يف ا) ١٧٢٣ (»مــسائل أيب داود« ويف   )١( ــال وكي ــيسق ــى ملري ــه ســئلت إن: بمن ــرهتم عن  أن أم

  .يصلبوه أو يقتلوه، وأ دمه، يسفكوا أن أمرهتم َّوإال تاب، فإن يستتيبوه
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 - ن زعـم أن َ مـ: بلغني عن وكيع أنه قـال: قال، أبو بكر بن أيب شيبة
 . فقد كفرٌثَدُأنه حم] أ/٤[ن زعم َ وم،ٌدثُ فقد زعم أنه حم؛ٌ خملوقَالقرآن

-  سـمعت : قـال، حدثني أبو جعفر الـسويدي،براهيمإمحد بن أ 
  .ٌدثُ حمَن القرآنإ :ا يقولًن فالنإ : وقيل له،اًوكيع

 .ٌ هذا كفر! سبحان اهللا:فقال
   ؟ اجلهمية خلَفِالةَّعن الص: اً وسألت وكيع:قال السويدي

 .همَ خلفَّصىلُ ال ي:فقال

- ن ـبـا َيحِلـَ سمعت م: قال،الرتمذي  أمحد بن احلسن أبو احلسن
 فقد زعم ٌ من زعم أن القرآن خملوق:ا يقولً يقول سمعت وكيع:ٍوكيع
ِ رضَّالإن تاب وإ ف،ُ يستتاب؛ٌدثُأنه حم  .هُبت رقبتُ

- فقـال ،ىثنَّـُومنـا أ اختـصمت : قـال،ٍهري بن حربُ أبا خيثمة ز 
  . اهللاُ كالم: أناُ وقلت. القرآن خملوق:ىثنَُّم

  .ٌ هذا كفر؛ إن القرآن خملوق: من قال،ٌ هذا كفر:سمعأ وأنا ٌفقال وكيع

(  *  +  ,  -  .  :  M قـال اهللا ، يـا أبـا سـفيان:ىثنَُّفقال م
  /L ]؟ هذاٍفأي يشء، ]٢:األنبياء   

  .)١( ٌفرُ هذا ك؛ق القرآن خملو: من قال:ٌفقال وكيع
                                         

 ). ١٩٢٩( للخالل »ُّالسنة«  نحوه يف ) ١(
، حمـدث القـرآن أن زعـم فقـد خملوق القرآن أن زعم من: وكيع قال) ٤٣٤(  وعند الاللكائي 

 . كفر فقد حمدث القرآن أن زعم ومن
 . كافر :فقال ،اطيـاألنم ثنىُم عن وكيع ئلُوس): ٥٧و٥٦ (»خلق أفعال العباد«ويف 

 =.اجهمي وكان ،قفاه من لسانه لنزعت سبيل األنامطي املثنى عىل يل كان لو : داود بن اهللا عبد وقال
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 - ونسيت اسمه،ارَّوَه سَّامس - ٌ حدثني رجل،ار بن عبداهللا القايضَّوَحدثني س   -، 
 .ٌ فهو كافر؛ خملوقُ القرآن:ن قالَ م:ا يقولًسمعت وكيع :قال

-  ا ً وكيعُسمعت ،اينَّدُ حدثني حممد بن داود احل،أبو بكر بن زنجويه
 ِ كل صـاحب، ٍ عىل حممدُه جربيلَنزلأ ، اهللا ُ كالمُ القرآن:يقول
 ال يـدرون مـن ، اجلهميـةَّالإ ؛ُن يعبـدَ مـ ويعرُف، اهللا  يعرُفًهوى

 . وأصحابه، املرييسُ برش:يعبدون
-  بن اسحاق إوأخربين  :قال -ار َّ حسن بن البز:وذكر -  عبدالرمحن

 ؟ اجلهمية ِ يف ذبائح:ٍ قيل لوكيع: قال،مروَأيب ع
 .)١( ونُّرتدُ هم م؛ُال تؤكل :قال

-  قـال :قـال ،ويـلَّ حدثنا أبو حاتم الط،اغاينَّسحاق الصإ حممد بن 
 . فقد كفر؛ه ليس منهَن كالمإ : من قال:ٌوكيع
  . فقد كفر؛ اًا خملوقًن منه شيئإ :ن قالَوم

-  ثنـا الـسويدي ،ثنـا حييـى بـن أيـوب ،اغاينَّسحاق الصإ حممد بن، 
 .)٢(  فقد كفر؛ٌ خملوقُ القرآن:ن قالَ م:ا يقولً وكيعُسمعت

                                         
  (  *  +  ,  -  .M ): ٢٤٦ص (»الــرد عــىل اجلهميــة« يف قــال اإلمــام أمحــد 

/L  ٌإنام هو حمدث إىل النبي َ ؛ ألن النبي كان ال يعلمه فعلمه اهللا تعـاىل، فلمــا علمـه ّ
 اهـ. ًان ذلك حمدثا إىل النبي اهللا تعاىل ك

ابـن : يعنـي[قلـت إلسـحاق ): بتحقيقـي/٣٦٤ (»ُّالـسنة« يف قال حرب الكرمـاين 
ِحمدث من العرش، آخر ما نزل من الكتب مـن العـرش: ما معنى هذه اآلية ؟ فقال ]: راهويه ُ .

 . ًأحدث الُكتب عهدا: فقال.ثم راجعته يف ذلك
 ).٥١ (»خلق أفعال العباد«ئح اجلهمية أهنا ال تؤكل كام يف  يف ذبا  وهو قول البخاري  )١(
 اًفالنـ إن: لـه وقيل: يقول ا،ًوكيع سمعت: قال السويدي،عن ) ٢٣٥٤ (»اإلبانة الكربى«   ويف )٢(

 . كفرال هذا  !اهللا سبحان: فقال دث،ُحم خملوق القرآن إن: يقول
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][ 

 -  حـدثنا : قـاال،ويسُّ بـن مـسلم الطـُّ وعيل،قيَّالدوربراهيم إ أمحد بن 
 - وذكر هؤالء اجلهمية - ٍسمعت محاد بن زيد : قال،بن حرب ليامنُس

 .)١(  يشءِ ليس يف السامء: يقولوااولون أنُنام حيإ :قال
-  بـن يوسـف بـن  اهللاديـبُ حدثنا ع: قال،اغاينَّسحاق الصإ حممد بن

 ُ سـألت:قـال ،ارَّفَّمر الـصُ بن محاد بن أيب عُطرِحدثنا ف ،برييُاج اجلَّاحلج
 القـرآن : يقـولٍ لقـومٌمـامإ ؛بـا حممـدأ يـا : فقلـت،ليامنُعتمر بن سُم

   ؟هَ خلفِّصيلُ أ؛خملوق

                                         
 .من طريق املصنف) ١٧٨١و١٦٩٥(   اخلالل )١(

 ).٢٣٩٨ (»اإلبانة الكربى«، وابن بطة يف )١٦٩٦(، واخلالل )٢٧٥٨٦ (ورواه أمحد
ًهذا إسناد كالشمس وضوحا، وكاألسطوانة ثبوتا عن سيد أهل البرصة): ٣٢٤ (»العلو«قال الذهبي  ً. 

 .نحوه عن حييى بن سعيد القطان، وابن مهدي) ٢٣٤٤ (»اإلبانة الكربى«ويف 
ا املرييس، فإن كالمه أبـو جـاد الزنادقـة، وأنـا ًاحذر برش: قال عيل بن عاصم) ٢٤١٨(وفيه 

ًلقيت أستاذهم جهام، فلم يكن يثبت أن يف السامء إهلا ً    . 
: ُكالم اجلهمية أوله عسل، وآخره سم، وإنام حيـاولون أن يقولـوا: وقال جرير بن عبداحلميد

  . )١/٢٠٠ (»بيان تلبيس اجلهمية«رواه ابن أيب حاتم كام يف .   َّليس يف السامء إله
 :بعد أن ذكر أثـر محـاد ) ٧١ص (» اجتامع اجليوش اإلسالمية«يف  وقال ابن القيم 

ح بـه َّ وهذا الـذي كانـت اجلهميـة حياولونـه قـد رص:-ابن تيمية :  يعني- قال شيخ اإلسالم
نة وكثرة األئمة يف عرص أولئك حيول بيـنهم وبـني التـرصيح ُّ وكان ظهور الس،رون منهمِّاملتأخ

لفهم َفاة بام كـان سـحت اجلهمية النَُّّ رص؛ وانقرضت األئمة،نةُّ وخفيت الس،فلام بعد العهد ،به
 اهـ. اولونه وال يتمكنون من إظهارهُحي

قد ذكرت بعض أقواهلم وترصحياهتم يف نفي علو اهللا تعاىل عىل خلقه بل وتكفريهم ملن : قلت
) ١٤( املبحـث »ىل إثبات إصفات الإلهليةاالحتجاج باآلثار السلفية يف ع«أثبت العلو يف كتايب 

 ). عىل إنكار علو اهللا تعاىل عىل خلقه: ِّفصل املعطلة يدورون يف تعطيلهم للصفات(



 
   

٢٥ 

   .هُ عنقَن ترضبأ ينبغي :فقال
 : يقولٌمامإ لنا ،سامعيلإ يا أبا : فقلت،ٍ وسألت محاد بن زيد:ٌطرِقال ف

 ؟ ه َ خلفِّصيلُأ [ ؛ٌالقرآن خملوق
   .َّيلإ ُّ أحبٍ مسلم خلَفِّ صل:قال

 ُ القرآن: يقولٍ لقومٌمامإ ، يا أبا معاوية: فقلت،ريعُ بن زَ يزيدُوسألت
 ؟ ه َ خلفِّصيلُأ] ب/٤[ ؛]ٌخملوق
 . وال كرامة، ال:قال

  . ومل أسمع منه هذا احلديث،ٍطرِ أنا من فُ سمعت:الرمحندقال أبو عب

- ُطـرِ حدثني ف،- ينزل الكرخ -ب ِّؤداب املَّ أبو بكر حممد بن أيب عت 
 : يقولٍ سمعت مالك بن دينار:سمعت أيب يقول : قال،ٍبن محاد بن واقدا

نـام إ  !ٌ زاهـدٍ بـن دينـارُ مالـك !ٌ زاهـدٍ بن دينارُ مالك:نالناس يقولو
  .ي أتته الدنيا فرتكها الذ؛العزيز عبدمر بنُ ع:ُاهدَّالز

- سـمعت  -سـحاق إسامعيل بن إ : يعني-يضاق قال ال:الرمحن أبو عبد
 ألنـه أتتـه ؛ كان أفـضلِه باآلخرةُ أمرٍأمحد بن حنبل : بن عيل يقولنرص

  .ه عننيا فدفعهاالد

 

-  أيب ، ن زعـم أن اهللاَ م:هدي يقولَالرمحن بن م عبدسمعت 
 َّالإ وَبان تـإ فـ،ُستتابُ يـ؛م موسـى صـلوات اهللا عليـهِّكلُم يـتعاىل ل
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 .)١(  عنقهَبُِرض

 - ]  بـن االرمحن  عبـد]بـن[بـن يـونس   حدثني أمحـد،]براهيمإأمحد بن
ا نإ :ي يقولِالرمحن بن مهد عبد أيب سمعت،موسىي ّ حدثني عم،مهدي

 . )٢( اجلهمية َرى أن نستتيبنال 

-  سمعت: قال،النَبَ سٍبراهيم بن زيادإثنا  ،لَّاهللا احلامهارون بن عبد  

                                         
 أيب »مـسائل«و. كالمها مـن طريـق املـصنف) ٥٠٥(، والاللكائي )٢٥٥٨ (»اإلبانة الكربى«  ) ١(

 ).٢٥٦٤ (»اإلبانة«و ،)٤٩ (»العباد أفعال خلق«، و)٣٤٩١ (»الكوسج«، و)١٦٩٥(داود 
 اهـ . رواه غري واحد بإسناد صحيح عن عبدالرمحن): ١٧٤ (»العرش«   قال الذهبي يف 

 .نحوه من قول اإلمام أمحد ) ٢٥٦٥ (»اإلبانة الكربى«   وروى ابن بطة يف 
 وذكـر -سـمعت ابـن مهـدي : قـال عمـرو بـن العبـاس)  ٥٤٦ (»األسامء والصفات«ويف 

 وقيـل مهـدي، بـن الرمحن عبد وسمعت: قال. يفَّالس عىل يعرضوا أن أرى: فقال - اجلهمية
 أن أرادوا وإنـام ذا، يريـدوا مل اجلهميـة إن: فقـال .خملـوق القـرآن إن: يقولـون اجلهمية إن: له

 موسـى، مّكلـ تعـاىل اهللا يكون أن ينفوا أن وأرادوا استوى، العرش عىل الرمحن يكون أن ينفوا
 القـرآن يكـون أن ينفوا أن وأرادوا ،]١٦٤:النساء[ M  J  I L   KL  :تعاىل اهللا وقال
 .أعناقهم رضبت ّوإال تابوا فإن ؛يستتابوا أن أرى تعاىل، اهللا كالم

 ). أنا ال أرى أن استتيب اجلهمية): (ب(   يف )٢(
ّ  مل أجد من خرجه، واألثر فيه ضعف، واآلثار التي قبله وبعده تدل عىل أنه يرى استتابة اجلهمي ّ  .ةَ

 .ُّ  والقول باستتابة اجلهمية، قال به الشافعي، وأمحد وغريمها من أئمة أهل السنة كام سيأيت
 :يقـول احللبـي توبـة أبـا نافع بن الربيع سمعت): ٣٩١ (»الرد عىل اجلهمية«  قال الدرامي يف 

  .نيستتابو :فقال ،اجلهمية هؤالء قتل يف  حنبل بن أمحد ناظرت
 . أعناقهم وترضب يستتابون فال همخطباؤ أما :له فقلت  
 ،مـذاهبهم بـسوء مـنهم بـرص عىل أنفسهم يف ادينً اعتقدوه اخلطباء ألن): ١٨٤ص(قال الدارمي    

 .رأيه عن يرجع بمذهبه منهم البصري ترى تكاد وال ،القتل من ًةنَُّوج اًذُّوُتع اإلسالم وأظهروا
 ).اب قتل الزنادقة واجلهمية واستتابتهمب) (١٨١ص( للدارمي »الرد عىل اجلهمية«:    وانظر  

 ).٦٢و٦١(  وانظر يف قتلهم وترك استتابتهم هاهنا حاشية رقم 
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عـىل  ُمـتُ لق:ٌ يشءِن األمـرِ لو كان يل مـ: يقول،الرمحن بن مهديعبد
نـه إ : قالنإ ف،ه عن القرآنُ سألتَّالإ ]ةِمن اجلهمي [ٌ يب أحدُّ فال يمر،ِرسِاجل

 .  به يف املاءُميتَ ور،هَ رأسُبتَ رض؛خملوق

 - بـنا أبا بكر :يعني -  يدُ حدثنا عبداهللا بن حممد بن مح، العباس العنربي 
سمعت عبدالرمحن بن مهدي يقول ليحيى بن سـعيد  :قال -  سود األ]أيب[

 ،هُثـِا مات وأنـا وار جهميًجالَأن ر لو ،يا أبا سعيد: - وهو عىل سطحه  - 
 .)١( ن مرياثهِ مَذُخ أن آُما استحللت

 -   أبـو  يسوّ حدثني عبداهللا بـن هاشـم الطـ،اغاينَّسحاق الصإحممد بن
 ُ اجلهميــة:الرمحن بــن مهــدي يقــول عبــدســمعت : قــال،الرمحنعبــد

 .همُبت أعناقُ رضَّالإن تابوا وإ ف؛ستتابونُي

][ 

-  يزيد ُسمعت : قال- ِةَامَّ الشُصاحب - أبو عبداهللا حممد بن العباس 
 . زنادقة]هم واهللا [: فقال،اجلهمية  وذكرت،ارون هبنا

 - وذكرت اجلهميـة يزيد بن هارون، ُسمعت:  أمحد بن إبراهيم، قال، 

                                         
، وابـن هـانئ )٤٢٥ص (»مسائل الكرمـاين«و .من طريق املصنف) ٢٣٨٢ (»اإلبانة الكربى«  ) ١(

  أمحـد بـن-سـألت أيب عبـداهللا : قال أبـو طالـب): ٢٣٧٨ (»اإلبانة الكربى«ويف ). ١٨٥٧(
 . كأنه أعجبه! لـم أنكر عليه ؟: إذا ذهب إنسان إىل قول عبدالرمحن؛ تنكر عليه ؟ قال: -نبلح

 فمـا يصنع بمـاله ؟ : قال املروذي): ٢٣٨٣(ًويف أيضا 
                          . بيت املال، نحن نذهب إىل أن مال املرتد لبيت املال: قال أمحد

، )حة قتلهم، وحتريم مواريثهم عىل عصبتهم من املـسلمنيباب إبا (»اإلبانة الكربى «:   وانظر
 ). إنه ال يرث وال يورث: من قال) (٥١٣(والاللكائي 
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 .)١(  اهللاُ عليهم لعنة،ٌ هم واهللا زنادقة:فقال

- وأثنـى  - سمعت شاذ بـن حييـى : قال،سامعيل الواسطيإ بن  حممد
 َّالإله إ واهللا الذي ال : بن هارون يف بيتهُ يل يزيدحلَف : قال- اًعليه خري

 ؛ القرآن خملـوق:ن قالَ م؛محيَّمحن الرَّ الر،م الغيب والشهادةـ عال،هو
 .قنديِفهو ز

-  بـن اا عنـد يزيـد َّ كنـ:ال ق،ار الواسطيَّ بن بش]بن عبداهللا[ إبراهيم
 ، وهو يدعو عليه، املرييسِن أمرِ مٍناظره يف يشءُ يىن حييب ُوشاذ ،هارون

 .فهو كافر ؛ٌ خملوقُ القرآن: من قال:قنا عىل أن يزيد قالَّفتفر

 .)٢(  املرييسُ يلعن]بن حييى[ ُوجعل شاذ

 - ون بـن هـار  يزيدسمعت : بن حييى قالُحدثني شاذ  عباس العنربي
 .زنديق -  هو َّواهللا الذي ال إله إال - فهو  ؛ خملوقُ القرآن: من قال:يقول

- قـال،شكابإ بن] إبراهيم [سني بنُاحل ]أ/٥[  أبو جعفر حممد بن : 
 ِ جيئوين بـشاهدين:سمعت أبا يوسف القايض يقول :سمعت أيب يقول

                                         
 ). مرشكون: هم واهللا زنادقة، أو قال: (وزاد) ٧٨ (»خلق أفعال العباد«   )١(

 ). ٢٤٠٤ (»اإلبانة الكربى«، و)١٦٩ (»الرشيعة«و
 ). ١٨٦(وسيأيت ، )٢٠٢٧(اخلالل ) ١٧٢٧ (» داودمسائل أيب«، و)٧/٦٢ (»تاريخ بغداد«   )٢(

ًمأل اهللا قرب املرييس نارا: اإلمام أمحد، فقال: وممن كان يدعو عىل املرييس  )١٧١٧(اخلالل .  َ
) ٢٣٤٢ (»اإلبانة الكربى«ما رواه ابن بطة يف :    ويف باب مناظرة املبتدعة يف القرآن وتكفريهم

لشافعي وذكر القرآن ، ومـا يقـول حفـص الفـرد، وكـان سمعت ا: ُعن الربيع بن سليامن قال
ٍحفص املنفرد، وناظره بحرضة وال كان بمرص، فقال له الشافعي: الشافعي يقول َكفرت باهللا : ِ

ًثم قاموا فانرصفوا، فسمعت حفصا يقول. َّالذي ال إله إال هو َّأشاط واهللا الذي ال إله إال هـو : ُ
 .         بدمي
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 يقـول يف ،ِياطِّه بالـسه وبطنَـَمـألن ظهـر واهللا أل،ِّ عىل املرييسِيشهدان
  .)١( -  خملوق:يعني - .القرآن

- سـمعت يزيـد بـن هـارون ، بن حييـىُثنا شاذ ، عباس العنربي 
  ؟ن اجلهميةَ م:وقيل له

 يف ّ مـا يقـرِعـىل خـالف M\  [  Z     YL  من زعم أن :فقال
 .)٢(  فهو جهميِةَّقلوب العام

                                         
 . من طريق حممد بن إشكاب به) ٣/٢٥٧(» ةأخبار القضا«   )١(

  وقد اقترص أبو يوسف هاهنا عىل رضبه بالسياط، وجاء عنه كذلك مـا يوافـق مـا عليـه أهـل 
 .    ًالسنة من احلكم بردته واستتابته، فإن تاب وإال قتل مرتدا

 - حنيفـة صـاحب أيب - يوسـف ة أيبَّصِ وقـ):٣٤٧ص (»احلموية« يف     قال ابن تيمية 
 قـد ِّ الـصفات، وأظهـر قـول جهـم،مشهورة يف استتابة برش املريسى حتى هرب منه ملـا أنكـر

                اهـ. حاتم وغريهبن أيباذكرها 
 ).   ١٩٩(نحو قول أيب يوسف، كام سريويه املصنف هنا برقم    وقد جاء عن اإلمام مالك 

 فتـشوش ة،كنـا عنـد ابـن عيينـ :اج قـالَّحييى بن الرسعن : بإسناده) ٥٠١(  وعند الاللكائي 
 القرآن : يقول:قال ؟  ما يقول: قال !م برش املرييسِدَ ق: قالوا! ؟ ما هذا:ةيينُ فقال ابن ع،الناس
 .ِهِنقُ حتى آمر الوايل برضب عِ جيئوين بشاهدين:قال. خملوق

 ).١٧٣٣ (»مسائل أيب داود«، و)٦٣( للبخاري »خلق أفعال العباد«  ) ٢(
 اهللا تعـاىل عليـه اخلليقـة مـن َ هو مـا فطـر:ِةَّر يف قلوب العامَّوالذي تقر:  ابن تيميةقال   

 ال ِّ والرغبات إليـه تعـاىل نحـو العلـو،عاءُّ والد، والشدائد،ا تعاىل عند النوازلّهبَتوجهها إىل ر
 ، اهللا التي فطـر النـاس عليهـاُ ولكن فطرة؛فهم عليهَّ وقٍفِوقُ من غري م، وال يرسة،يلتفت يمنة

 ..  لـهُضَّقـيُ من يِه إىل التعطيلَلُنقَه ويَمِّهُولد عىل هذه الفطرة حتى جيُ وهو يَّوما من مولود إال
 ).٢١٤ص( البن القيم »اجتامع اجليوش«ًإلخ، نقال من كتاب 

 .ً وقد نقل اإلمجاع غري واحد من األئمة عىل علو اهللا تعاىل واستوائه عىل العرش حقيقة ال جمازا
ُّأمجع أهل الـسنة : »األصول إىل معرفة الوصول«يف )  هـ٤٢٩ (الطلمنكي قال أبو عمر 

 اهـ  . عىل أن اهللا تعاىل عىل عرشه عىل احلقيقة ال عىل املجاز



    
   

٣٠ 

-  خلـَفِّصـيلُ أ:هـارون قلت ليزيد بن : قال،لولَسحاق بن هبإ  
 . ال:قال؟ اجلهمية 

  .)١( بثاءُهنم خلإ : قال ؟ِ املرجئة خلَفِّصيلُ أ:قلت

 

 - سـمعت أيب يقـول : قـال، أمحد بن حممد بن حييى بن سعيد القطـان: 
 . فهو كافر؛ٌالقرآن خملوق : من قال:عاذ يقولُ بن معاذُمسمعت 

 حممد بن حييـى بـن سـعيد ه أبا سألتُكنت  وقد:الرمحنقال أبو عبد
 أن أباه حييى بن سعيد بعثه إىل معاذ بن معاذ : فحدثني،ةِّصِعن هذه الق
  . هبذا،عن أبيه،  بن حممد  فحدثني أمحد،فلم أحفظه

- بـن اسمعت شـبابة  : قال،اينَّبيد بن أيب كريمة احلرُ إسامعيل بن ع
 ،قاسمــ]الــ[ بـن مرض هاشـ أيب النَُّورأي ، رأييَ اجتمع:يقول ارَّوَس

 ،َ نـرى أن يـستتاب،ٌدِ جاحـ،ٌفرا عىل أن املرييس ك:ِن الفقهاءِومجاعة م

                                         
 ).٣/٨٩٩ (»خمترص الصواعق«ًنقال من 

ُّوملا ادعت اجلهمية أن االستواء عىل العرش جمازا رصح أهل السنة بأنه عىل عرشه بذاته: قلت َّ ً. 
وأئمتنا كـالثوري، ومالـك، وابـن عيينـة، ومحـاد بـن : »اإلبانة«يف ) هـ٤٤٤(ِّالسجزي قال 

َّسلمة، ومحاد بن زيد، وابن املبارك، والفضيل بن عياض، وأمحد، وإسـحاق، متفقـون عـىل أن  ُ
ِّاهللاَ فوق العرش بذاته، وأن علمه بكل مكان ِ  ).  ٦/٢٥٠ (»درء التعارض«اهـ    . ِ

 ).٢/ط. (»إثبات احلد هللا تعاىل«تقرير هذه املسألة يف حتقيقي لكتاب وقد أطلت الكالم يف 
من ) ١٦٩٩(وذكره . من طريق املروذي، عن ابن هبلول، ومل يذكر فيه املرجئة) ١٧١٥(   اخلالل )١(

 .َّوذكر الصالة خلف اجلهمية فقط.. سألت يزيد بن هارون : طريق املروذي، عن أمحد، قال
اإليـامن قـول، يـصىل : عمن قال] اإلمام أمحد: يعني[سألته ) ٣٠١ (»ئمسائل ابن هان«   ويف 

َّإذا كان داعية إليه ال يصىل خلفه، وإذا كان ال علم لديه، أرجو أن ال يكون به: خلفه ؟ قال  .    بأسُ



 
   

٣١ 

  .هُقنُُبت عُ رضَّ وإال؛َفإن تاب
-  ارَّوَ شـبابة بـن سـ سـمعت: قـال،بيد بن أيب كريمـةُإسامعيل بن ع، 

 ومن زعم ، اهللا ُ كالمُ القرآن: يقوالن]بن أبان القريش[العزيز وعبد
 .أنه خملوق فهو كافر

- ن َ مـُرِّكفُ احللبي يَ سمعت أبا توبة: قال، حممد بن هارون احلريب
  .)١(  خملوقُ القرآن:قال

 - ٢( همُرِّكفُعيم بن محاد يُ سمعت ن: قال، حممد(.  

  .همُرِّكفُبراهيم بن مهدي يإسمعت  ]و[ :قال

 .ا أنكرهـمف َ فسكت، هذا الكالم لبرش بن احلارثُت فذكر:يطِشَقال أبو ن

- ُسمعت : أيب يقولُ سمعت: قال، بعض أصحابنا وهو حممد بن عيل 
ن مرضوا فـال إ و،موهمِّكلُ وال ت،وهمُ ال جتالس:رش بن احلارث يقولِب

نتم تفعلون هبم أ كيف يرجعون و،ن ماتوا فال تشهدوهمإ و،تعودوهم
 .)٣( -  اجلهمية: يعني:قال - ! ؟هذا

                                         
 ). ٣٧٩( للدارمي »الرد عىل اجلهمية«  ) ١(

 إنـا : ألمحد بن حنبلُ قلت:ة قالالربيع بن نافع أبو توبعن  )١/٤١٨ (»طبقات احلنابلة«ويف   
 :فقـال؟ يش تقول فيمن زعـم أن القـرآن خملـوق أ ف،نةُّقد لقينا من ضعف أهل العراق يف الس

 أديتهـا : فقلـت.َستتابُ حـالل بعـد أن يـ: قـال ؟ فام تقول يف دمه: قلت: قال.ه كافرَّ إن:أقول
 .ه يقتل ولكنَّ؛ستتابُ ال ي: قال أبو توبة.راقيةِع

 أفـضل مـن القرآن خملوق فهو كافر باهللا، أرى أن جهادهم عندي: من قال: ُل نعيم بن محاد    قا)٢(
 ). ٤٣١( حلرب الكرماين »ُّالسنة«  . ُّجهاد الروم، وأرى أن قتلهم بال استتابة

 ، مرضـاهمعـادُ وال ت، خلفهـمصىلُ وال يـ، ال ينكحـون:من قالباب ( )٢/٣٢١(الاللكائي :   انظر) ٣(
 ).سالم انقطعت بينهم وبني املسلمنين مواالة اإلإ و،جنائزهموال تشهد 



    
   

٣٢ 

-  ن َ مـ:سمعت ابن أيب مريم يقول : قال،حممد بن سهل بن عسكر
 . فهو كافر؛ٌ خملوقَن القرآنأزعم 

-  القرآن: يقولٍبيع بن طارقَّمرو بن الرَسمعت ع ،حممد بن سهل ُ 
 . فهو كافرٌن زعم أنه خملوقَ م، اهللاُكالم

-  رض بـن  سـمعت أبـا األسـود النـ:قـال ]ب/٥[ ،حممد بن سهل
 فهو ؛خملوق ]القرآن[ :ن قالَ م، اهللا ُ كالمُ القرآن: يقول،اجلبارعبد

 .نادقةَّ الزُ هذا كالم،ٌكافر

 -  قـال، سـمعت حييـى بـن إسـامعيل الواسـطي،ويهُّلَزياد بن أيوب د : 
 ؛ٍ بـرشَ وأصـحاب،املرييسا ً برشُ كلمت:ام يقولَّاد بن العوَّعب ُسمعت

 . يشءِامءَّ ليس يف الس: كالمهم ينتهي أن يقولواَرِفرأيت آخ

-   عـن  ،وبُ حدثني حممد بن نـوح املـرض،َّالدورقيأمحد بن إبراهيم
ا ً بلغني أن بـرش:سمعت هارون أمري املؤمنني يقول ،املسعودي القايض

  !  خملوقَن القرآنأمرييس يزعم ـال

 .ا قطً ما قتلتها أحدًتلةِلته ق قتَّ إال إن أظفرين بهَّهللا عيل

- ن َ مـ:قال يل هارون بن معـروف : قال،لَّ هارون بن عبداهللا احلام
 .ي هذا عنِِّ احك: ثم قال يل.ً صنامُدُعبَ فهو ي،ٌ خملوقُ القرآن:قال

-  ]حييـى بـن ُ سـمعت:قـال ،دائيُّسني بن عيل بن يزيد الصُحـ]الـ 
 . فهو كافر؛ٌقرآن خملوق ال:ن قالَ م:معني يقول

 - قال : قال، لناٌ حدثني شيخ، الواسطيٍارَّاهللا بن بش إبراهيم بن عبد 
 . خملوقُ القرآن:ا يقولًن فالنإ : هلشيمٌرجل



 
   

٣٣ 

 فـإن زعـم ؛خر احلرشآ و،ل احلديدَّ أو: فاقرأ عليه،ليهإ اذهب :فقال
 .هَرضب عنقا ف؛ِأهنام خملوقان

 َثلِ فقال م،ِجلَّ فأخربته بقول الر،اينَّم الغس إىل أيب هاشُ فذهبت:قال
 .صِنقُد ومل يِم يزـ ل،يمَشُقول ه

 - رش ِب ُسمعت : سمعت عيل بن عبداهللا املديني يقول: قال، عباس العنربي
 . باهللا العظيمٌ هو كافر: فقال،- وباُلَوذكر ابن خ -ل َّفضُبن املا

-   ُالقرآن :ن قالَم :بيد يقولُ أبا ع سمعت:ال ق،اغاينَّسحاق الصإحممد بن 
 .)١( والنصارىُله اليهودُقَم تـ وقال عليه ما ل، فقد افرتى عىل اهللا ؛ٌخملوق

-  َةَ قلت ألنس بن عيـاض أيب ضـمر: قال،سحاق بن البهلولإ: 
?  @  M  F  E  D  C    B  A ؛ ال:قـال؟  خلف اجلهمية ِّصيلُأ

 K  J  I  H  GL ]٨٥:  عمرانآل[. 

                                         
 ). ٢٣٤١ (»اإلبانة الكربى«، و)١٧٧ (»الرشيعة«و. من طريق املصنف) ١٩٤٥(  اخلالل  )١(

 . ُوأبو عبيد هو القاسم بن سالم 
هـو  ف؛)القـرآن خملـوق( : من قـال:بيد القاسم بن سالمُ عو أبقال :بإسناده) ٤٥٢(وعند الاللكائي 

 . وهؤالء ال يثبتون املعنى،اًولئك يثبتون شيئأ ألن ؛ جل اهللا وتعاىل)إن اهللا ثالث ثالثة( :قال  ممنّرش
 والنـصارى ِاليهـود كـالم يف ُنظـرت: )٣٤ (»خلـق أفعـال العبـاد« يف البخـاري  قال

 يعرف ال نَم َّإال كفرهمُي ال نِم ُجهلَألست وإين ،منهم همِفرُك يف ّأضل ً قوماُرأيت فام ؛واملجوس
                   .  اجلهمية: يعني. كفرهم

 .= خملوقالقرآن: اليهود والنصارى واملجوس هم واهللا خري ممن يقول:   وقال عبداهللا بن إدريس
ِ، فليس يشء مـن )القرآن خملوق: (من قال: ُقال أبو عبيد سالم بن مسكني) ١٩٤٦(    وعند اخلالل  ٌ

 .  ّ عىل اهللا ما مل تقله اليهود والنصارى، وإنام مذهبهم التعطيلالكفر إال هو دونه، فقد قال هذا
 ،والنـصارى اليهود من ًقوال ٌّرش اجلهمية: عامر بن سعيد قال) ١٨ (»خلق أفعال العباد«  ويف 

 :هـم وقـالوا ،العـرش عىل وتعاىل تبارك اهللا أن :األديان وأهل والنصارى اليهود اجتمعت قد
 . يشء العرش عىل ليس



    
   

٣٤ 

-  أنـه ُنـتَّ إذا تيق:يقـول ايبَ الباًهريُ سمعت ز،َّالدورقي أمحد بن 
  . اجلمعة وغريها؛الة خلفهَّ الصُ أعدت؛ٌّجهمي

 - اج َّ للحجُ قلت،ةَّليُ ابن عَمَّام تكلـ ل: قال،راسانُ من أهل خٌ شيخ
 ؟ ق ريدون بمخلوُ يٍأي يشء :مناِّ لنا علِّ بني:األعور

  .ريدون أنه ليس يشءُ ي:قال 
 أي يشء ،ٌ خملوقُ القرآن: قالمناج ع احلجُ سألت:خرىُأ ًةَّوقال مر

  .)١(  التعطيل:قال   ؟يريدون

- ُاجَّثنا حجـ ،ويلَّ حدثني أبو حاتم الط،اغاينَّ حممد بن إسحاق الص 
 :ٌل فـسأله رجـ،كنا مع عيسى بـن يـونس :]أ/٦[  قال،يبَّأخو أيب الط
 .َ أو كفر،ٌِر كاف:فقال  ؟ خملوقُ القرآن:عمن يقول

 ؟هم هبذه الكلمة ُرِّكفُ ت: فقيل له:قال
ِن هذا من أيرسإ :قال  .ظهرونُما ي - ِنَن أحسِأو م - َ

-  م َّ القاسم بن سالٍبيدُ أبا عُسمعت : قال،َّالدورقي أمحد بن إبراهيم
 القـرآن : ال يقولـونِاجلمعـةون النـاس يـوم ُّ لو أن مخسني يؤمـ:يقول

                                         
 وإنـام ،قـوهلم ِّرش نِمـ هَّفإنـ ،)خملـوق القـرآن( :بقـوهلم واُّفِتـستخ ال:  ونحوه قول وكيع   )١(

  ).٦٩ (»خلق أفعال العباد«. عطيلّالت إىل يذهبون
 إنام يدور هؤالء عىل اإلبطال والتعطيل ؟           : وقول يعقوب الدورقي لإلمام أمحد 

 . نة اهللاعليهم لع: وقال أمحد بن حنبل. نعم: قال
 .ًيف كالمهم كالم الزنادقة، يدورون عىل التعطيل، ليس يثبتون شيئا، وهكذا الزنادقة: وقال

  ).٢٤١٩ (»اإلبانة الكربى«، و)١٧٧٤(  اخلالل 
َّهو إبراهيم بن إسامعيل بن إبراهيم ابن علية، وهو من اجلهمية: ُ  وابن علية ُ . 
َّ بن إسامعيل ابن علية، فقالإبراهيم: وذكرت أليب عبداهللا:   قال األثرم ٌّضال مضل: ُ َ ُ. 



 
   

٣٥ 

هم يقول ُأس الذي يأمرَّن الرأ َّ إال،ِا باإلمامةًهم بعضُ بعضُ يأمر،ٌخملوق
 .أسَّ بالرُتُ تثبامنإ اجلمعة  ألن؛عادة رأيت اإل،هذا

ذا إ ؛ عـىل النـاسُقِّضيُ هذا ي: فقال،ٍبيدُ بقول أيب ع  أيبُخربتأف
 فـإذا كـان ،هَ خلفـُ صـليت؛ان هذِ مٍ بنا ال يقول بيشءّصيلُكان الذي ي

 .)١( هَ خلفَالةَّ الصُ أعدت؛ِن هذا القولِ مٍ بنا يقول بيشءّصيلُالذي ي

 - ذ ُ مـ اجلمعةَ صالةُعيدُ أنه ي:أخربين حييى بن معني ، أمحد بن إبراهيم
 .-  القرآن خملوق:يعني -. اهللا بن هارون املأمون ما أظهر عبدَأظهر

- سمعت : قال،ٍ حدثنا عيل بن احلسن بن شقيق،اق حممد بن إسح 
 :م قوهل،ن كتاب اهللا ِ مٍعِوضَ كفرت اجلهمية يف غري م:خارجة يقول

ــىإ ــة تفن ــالن اجلن ] ٥٤:ص[  :  M¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �L اهللا ، وق

 .َ فقد كفر؛ُدَهنا تنفإ :فمن قال

 فقـد ؛ُ ال يـدوم:فمن قال، ]٣٥:الرعد[ : M/  .  - L وقال
  .كفر

ا إهنـ :فمـن قـال ]٣٣:الواقعـة[   :  Ml     k  j  iLوقال اهللا 
 :فمـن قـال ]١٠٨: هـود[ :  M  à  ß  ÞLوقال . َ فقد كفر؛ُِعتنقط

  .)٢( َ فقد كفر؛ُِعهنا تنقطإ

                                         
ُقلت ألمحد أيام كان يصيل اجلمع اجلهمية، قلت لـه) ٣٠٥( أيب داود »مسائل«  ويف ) ١( ُ : اجلمعـة ؟ قـال: َ

 .  نعم: وبعرفة ؟ قال: قلت. القرآن خملوق فأعد: ٍأنا أعيد، ومتى ما صليت خلف أحد ممن يقول
 . ُابن مصعب: وخارجة هو).  ٢٣٩٩ (»اإلبانة«و ،)٢٥ (»فعال العبادخلق أ«، و)١٦٨٦(   اخلالل )٢(

أول ] اجلهم: يعني[وال خالف أنه ): ٥/١٨٢ (»بيان تلبيس اجلهمية« يف    قال ابن تيمية 
ِمن قال بفناء اجلنة والنار  اهـ . ِ



    
   

٣٦ 

-  أيب  - رَّبـن عـام[  وجاءه منصور- ةَّليُن ابن عِسمعناه م[، 
 .)١( بتدعُ فهو م؛ٌق خملوُ القرآن: من قال:ةَّليُفقال ابن ع

- مـن : قال سمعت حممد بن يوسف الفريايب يقول: أبو بكر األعني 
 . فهو كافر؛ٌ خملوقُ القرآن:قال

  

  

  

  

  

  

  

                                         
َّقال إسمـاعيل ابن علية) ١/٢٦٦ (»طبقات احلنابلة« ويف   )١(  .  غري خملوقالقرآن كالم اهللا: ُ

ُّ   والبن علية قول حمدث يف القرآن تكلم عليه أهل السنة من أجله، وثبت تراجعه عنه ّ ُ ُّ . 
َّما زال إسامعيل وضيعا من الكالم الذي تكلم به إىل أن مات:   قال أمحد  ً . 

 أليس قد رجع وتاب عىل رؤوس الناس ؟ :   فقيل له
ًبىل، ولكن مازال مبغضا أل:    فقال َّ  . هل احلديث بعد كالمه ذاك إىل أن ماتُ

 ).١/٢٦٤ (»طبقات احلنابلة«، و)٤٣٥(، والاللكائي )١٨٩٢( ابن هانئ »مسائل«  
 ).٧٦(وقد تقدم برقم .   أما ابنه إبراهيم فإنه جهمي

 . بل هو فوق املبتدع: بل كام قال اإلمام أمحد ) وهو مبتدع: ( وقوله
 .كام تقدم يف أول هذا الكتاب. القرآن خملوق: فر من قالوقد أمجع أهل السنة عىل احلكم بك



 
   

٣٧ 

  فظومن حقول العلماء في القرآن 

  )١(  ليس بمخلوق كالم اهللالقرآن  :لنا عنه أنه قال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ؟  عن القرآن، بمشكدانه:اهللا بن عمر املعروف عبد أيب وسأله  

  .وليس بمخلوق   اهللاُ كالم:فقال

-  أيب  اهللاُكـالم :فقـال   ؟ عـن القـرآن:ئلُ س،خرىُ أًةَّمر   
 .مِاصُن خيَم السواُوال جت ،مواِاصُوال خت ،ٍليس بمخلوق

- وهـو احلـسني بـن  -سـمعت أيب  : قـال، أبو جعفر بن إشـكاب
غـري   اهللا ُ القـرآن كـالم:حـيص يقـولُ أال ما – إبراهيم بن إشكاب

  . فهو كافر؛ٌخملوق ]هو[ : قالَ ومن،ٍخملوق

- ٍم بـن عـيل بـن عاصـمِسمعت عاص : قال،ارَّ أبو احلسن بن العط 
 . ليس بمخلوق: وأراه قال.  اهللاُن كالمآالقر :يقول

- اهللا ُ القـرآن كـالم: وسـمعت هـارون الفـروي يقـول: أبو احلسن 
  .وليس بمخلوق

-  الوهاب بـن احلكـم عبـدقـال سـمعت ،ارَّأبو احلسن بن العطـ 

                                         
 »ُّرشح اعتقاد أهل الـسنة« يف كتابه الاللكائي : ُّ   أوسع من ذكر اعتقاد أهل السنة يف القرآن)١(

ئمة  واأل،تباع التابعنيأ و، أو أكثر من التابعني،اً فهؤالء مخسامئة ومخسون نفس:قال) ٢/٣١٢(
 وفيهم نحـو ، السنني واألعواماخلريين عىل اختالف األعصار وميضاملرضيني سوى الصحابة 

 ولو اشتغلت بنقل قول املحدثني لبلغت ، وتدينوا بمذاهبهم،مام ممن أخذ الناس بقوهلمإمن مائة 
ا ً ونقلت عن هؤالء عرص،سانيد لالختصار وحذفت األ، لكني اخترصت؛ا كثريةًلوفُأسامؤهم أ

 اهـ.  أو صلبه، أو نفيه،ِ أو أمروا بقتله، ومن أنكر قوهلم استتابوه،رِنكُ ال ينكر عليهم م،بعد عرص



    
   

٣٨ 

  . وليس بمخلوق، اهللا ُ القرآن كالم:اق يقولَّالور

- القـرآن :ان بن وكيع يقـول سفيُ سمعت،ارَّ أبو احلسن بن العط 
 .)١(  وليس بمخلوق،كالم اهللا 

 - ٢(  وقرأنا عليه،َدرَّ كتبنا الصُ نحن:]ب/٦[  أبو عبدالرمحن(.  
ذهبوا هبذا الكتـاب إىل ا: )٣(  وكان قال لنا الشيخ:الرمحنقال أبو عبد

قرأوه افـ - ُسـولَّ وكـان هـو الر- )٥( بن حييى بن خاقـانا  )٤( أيب عيل
ا ً وإن زاد شـيئ،]لـه[ صواِنقـأ ف؛اًصوا منه شـيئِنقُم أن تُكَ فإن أمر،هعلي
  . ذلك حتى أعرَفَّوه إيلُّفرد

ُّرسُ فإنه ي؛ للخليفةٌ فيه دعاءَزادُ أن يُ حيتاج: فقال، عليهفقرأته   . بذلكَ
  .فزدنا فيه هذا الدعاء

 ؤمنني أطال املَ أن أمري]ه[ربُإىل أيب خي اهللا بن حييى بن خاقانبيدُ عَكتب
 أسـألك عـن ، إليكَبُكتأ أمرين أن -   )٦( لِّمتوكـ ال:يعني - هَاهللا بقاء

 . وبصريةٍعرفةَ ولكن مسألة م؛ٍ ال مسألة امتحان،ِ القرآنِأمر

 : أيبَّوأمىل عيل

                                         
 

 

أهنم كتبوا مقدمة هذه الرسـالة إىل املتوكـل، ثـم :   أبو عبدالرمحن هو املصنف، وأراد بقوله هذا) ٢(
 .عرضوها عىل أبيه

 .  تعاىلاإلمام أمحد :    يعني)٣(
 . »السري«أبا احلسن، وهو كذلك يف ترمجته يف :  كنيتهًوسيأيت قريبا أن.   كذا كنيته يف األصل) ٤(
 ). ١٣/٩ (»السري«   وهو وزير املتوكل، انظر ترمجته يف )٥(
 .) هـ٢٤٧: (تويف سنة.   اخلليفة املتوكل الذي رفع اهللا به فتنة خلق القرآن وأظهر به السنة) ٦(



 
   

٣٩ 

 ،هاِّ كلِمورُ يف األِأحسن اهللا عاقبتك أبا احلسن -اهللا بن حييى بيدُإىل ع
ريض اهللا   إليـكُ فقد كتبـت- آلخرة برمحتهنيا واُّ عنك مكاره الدَودفع

 القـرآن بـام ِن أمـرِ مـ- ده اهللاَّأيـ -عنك بالذي سأل عنه أمري املؤمنني 
 اهللا هَّأعـز - توفيـق أمـري املـؤمنني َيمِدُأن ي  اهللا ُ وإين أسأل،حرضين

 ، شـديدٍ واخـتالف،ِن الباطـلِ مـٍ يف خـوضُ الناس كانفقد - دهتأيو
 -  ده اهللا َّأيـ -  املـؤمنني ِ إىل أمريُ اخلالفةِفضتأ حتى ،ون فيهُينغمس

 ِ وانجىل عـن النـاس،ٍ كل بدعة-  ه اهللاَّأعز -  املؤمنني ِفنفى اهللا تعاىل بأمري
 ،ذلـك كلـه   اهللاَُفَ فـرص،ِس املحابِ وضيق،ِّلُّكل ما كانوا فيه من الذ

سلمني  ذلك مـن املـَ ووقع،- نرصه  اهللاَّأعز - املؤمنني ِ به بأمريَوذهب
 َ اهللا تعاىل أن يستجيبُسألأ ف،ألمري املؤمنني  ودعوا اهللا ،ًا عظيامًعِموق

أدام اهللا  - ، ذلك ألمري املؤمننيَّتمُ وأن ي، املؤمنني صالح الدعاءِيف أمري
  .ه عىل ما هو عليهعينَُ وي، يف نيتهَوأن يزيد ،-ه َّزِع

 :قال أيب

  اهللا َ ال تـرضبوا كتـاب:قال أنه  اهللا بن عباس عن عبد:َِركُوقد ذ
  . يف قلوبكمّكَّع الشِوقُ فإن ذلك ي،ٍه ببعضَبعض

 ِ ببـاباًا كـانوا جلوسـً أن نفـر:مـرو َاهللا بن ع عن عبد:رِكُ ذوقد
   ؟كذا  اهللا ِلُم يقـ أل:همُ فقال بعض،☺النبي 

 ُّبَ حـِهِ يف وجهـئقـُرج كـأنام فخ ف،☺ك رسول اهللا  ذلَعِ فسم:قال
 ! ؟ٍه بـبعضَعضَ ب  اهللاَوا كتابُرضبَأن ت ممرتُأهبذا أ« :فقال ،مانُّالر

 ،ٍءيشنـا يف ها  مما همُإنكم لست ،ثل هذاِمم قبلكم يف مُ األِتَّإنام ضل



    
   

٤٠ 

م عنـه فـانتهوا ُيتُوا الذي هنُ وانظر،عملوا بهام به فُمرتُوا الذي أُانظر
  .»عنه
 .)١( » كفرِالقرآن يف ٌراءِم« : قال☺ عن النبي ،رةوي عن أيب هريُور -

عن النبـي  - ☺  النبيِأصحابن ِ مٍرجل - ٍيمَهُوروي عن أيب ج -
  .»كفر ]أ/٧ [ فيهًراءِ فإن م؛ِوا يف القرآنُامرـال ت« :قال ☺

 ،ٌرجـل اب ّ بن اخلطَمرُ ع عىلَمِدَق  اهللا بن عباسوقال عبد -
رأ القـرآن  قـد قـ، يا أمري املـؤمنني: فقال،ِسأله عن الناسَ يُمرُ عَفجعل

 .منهم كذا وكذا

هم هـذا َ أن يتسارعوا يـومُّحبُ واهللا ما أ: فقلت: قال ابن عباس
 .عةَسارُيف القرآن هذه امل

  !!ْهَ م: ثم قال،مر ُرين عب فز:قال

 ،ٌ إذ أتـاين رجـل، فبينـا أنـا كـذلك،اا حزينًًكتئبُ إىل منزيل مُفانطلقت
 .جب أمري املؤمننيَ أ:فقال

 . فأخذ بيدي فخال يب،بالباب ينتظرين فإذا هو ُفخرجت

                                         
، وابـن )١٩٥٩و١٦٦٣(خلـالل وا ،)٤٦٠٣(، وأبـو داود )١٠١٤٣ و٩٤٧٩ و٧٨٤٨(رواه أمحد    )١(

 ). ١/٢٤٧ (»العلو«، والذهبي يف )٢/٢٢٣(، وصححه احلاكم )١٤٦٤ (»صحيحه«حبان يف 
َ   وقد بني ابن بطة  ّ األهـواء، املـراء بـني أصـحاب: املراد هبذا املراء، فقال) ٨٥٢ (»اإلبانة« يف 

تشابه منـه ابتغـاء الفتنـة وأهل املذاهب والبدع؛ وهم الذين خيوضون يف آيات اهللا، ويتبعون ما 
ِّوابتغاء تأويله الذي ال يعلمـه إال اهللا والراسـخون يف العلـم، يتأولونـه بـأهوائهم، ويفـرسونه  ُ َّ

 اهـ. بأهوائهم، وحيملونه عىل ما حتمله عقوهلم، فيضلون بذلك، ويضلون من اتبعهم عليه
 ).لقرآنذكر النهي عن املراء يف اباب ( )١/٤٦٥(» الرشيعة«:   وانظر كذلك



 
   

٤١ 

  ؟اً آنفُجلَّ مما قال الرَ ما الذي كرهت:فقال

ما  تى وم،)١( واَُّقسارعة حيتُعوا هذه املَ متى يتسار، يا أمري املؤمنني:ُفقلت
 . يقتتلوا؛فواِ خيتل ما ومتى،فواِخيتل ؛مواِ خيتص ما ومتى،مواِ خيتص؛واُّحيتق

  .ها الناس حتى جئت هباُمُكت ألُ إن كنت،َ هللا أبوك:قال

 

ه َ نفسُ يعرض☺ كان النبي : قال، بن عبداهللا ِ عن جابرَويُور -
 فـإن ؛هِنـي إىل قومـُلِ حيمٍن رجـلِهل مـ« : فيقول،ِ باملوقفِعىل الناس

  .)٢( »  ريبَ كالمَغِّبلُين أن أوا قد منعًريشُق
إنكـم لـن « :☺ اهللا قـال رسـول :قـال  فريُبري بن نُ عن جَويُور -

  .-  ن القرآ:يعني -  .» خرج منها ممَ أفضلٍبيشء رجعوا إىل اهللا َت
 إىل ُ العبـادَبَّما تقـر« : قال☺ عن النبي ،مامة ُأوي عن أيب ُور -
 .)٣( -  القرآن:يعني -. » منهَج ما خرِ بمثلاهللا 
 وال ،دوا القـرآنِّرَ جـ: أنـه قـال اهللا بن مـسعودوي عن عبدُور -

  .)٤(  اهللا َ كالمَّا إالًبوا فيه شيئُكتت

                                         
ّحيتقوا معنى): (٣/٢٤٤ (»هتذيب اللغة« يف    قال األزهري )١(  واحد كل فيقول خيتصموا،: )َ

: مـنهم واحـد كل وقال ختاصموا، إذا ّواحتقوا ،ُالقوم ّحتاق :يقال. قرأت فيام معي احلق: منهم
  اهـ . ومعيبيدي احلق

 . صحيححديث حسن: وقال) ٢٩٢٥(، والرتمذي )٤٧٣٤(، وأبو داود )١٥١٩٢(  رواه أمحد ) ٢(
 هـذا نِمـ َّإال نعرفـه ال غريـب حـديث هذا: وقال) ٢٩١١(، والرتمذي )٢٢٣٠٦(   رواه أمحد )٣(

 احلـديث هذا ويُر وقد ،أمره ِآخر يف وتركه ،املبارك ابن فيه مّتكل قد خنيس بن بكر و ،الوجه
 اهـ. رسلُم  النبي عن ،نفري بن بريُج عن ،أرطأة بن زيد عن

ــدالرزاق ) ٤( ــن أيب شــيبة )٧٩٤٤(  رواه عب ــسائي يف )٨٥٤٧(، واب ــربى«، والن ، )١٠٨٠٠ (»الك



    
   

٤٢ 

 اهللا ُ إن هذا القـرآن كـالم: أنه قال مر بن اخلطابُوي عن عُور -
هِعِعوه عىل مواضَ فض؛. 

 َ كتـابُين إذا قرأتإ ،عيدَ يا أبا س: البرصيِ للحسنٌقال رجل ]و[ -
  .جائيَ وينقطع ر، أن آيسُ كدتيلم يف عُ ونظرت،ُرتّ وتدب،اهللا 

 إىل َ بنـي آدمُ وأعـامل، اهللا ُ كـالمَ إن القـرآن:ُ فقال له احلسن:لقا
  .ِ فاعمل وأبرش؛ِقصريَّ والتِعفَّالض

صـحاب أوهو من  - اب َّا خلبً كنت جار:شجعيوفل األ بن نُةَوقال فرو -
 : فقـال، بيـديٌ وهو آخـذ،ِا من املسجدً معه يومُفخرجت - ☺ النبي
   إىل اهللاَبَّ فإنـك لـن تتقـر؛ اسـتطعت بام ب إىل اهللاَّ تقر،هيا هنا
 .هِن كالمِ إليه مَّ أحبٍبيشء

   ؟ أهل األهواء عىل هذاَ ما محل:َتيبةُ بن عِ للحكمٌقال رجلو -
 . اخلصومات:الق

اكم َّإيـ :]ب/ ٧[ - ☺ن أتى النبي وكان أبوه مم - ة َّرُعاوية بن قُوقال م -
 .حبط األعاملـُ فإهنا ت؛صوماتُوهذه اخل

 :☺ اب رسول اهللا من أصحٍدِ واحَوكان أدرك غري - البة ِل أبو قوقا -
فـإين ال  -  ِصوماتُ اخلَ أصحاب:أو قال -  ،ِ األهواءَالسوا أصحابُال جت
 . ما تعرفونَلبسوا عليكم بعضُ أو ي،مِسوكم يف ضاللتهِن يغمأ ُآمن
 : فقـاال؛ريينِ عىل حممد بن سِ األهواءِ من أصحابِ رجالنَودخل -

  .ال : قال ؟ٍك بحديثُثِّحدُ ن، بكريا أبا

                                         
 . ، وهو صحيح)٤١٤-٤٠٧ (»املصاحف«وابن أيب داود يف 



 
   

٤٣ 

   ؟ اهللا  من كتابً فنقرأ عليك آية:قاال

 .هنََّ أو ألقوم، عنيِانَومُ لتق،]ال[ :قال

  .رجاخ فِجالنَّ فقام الر:قال

  اهللاِن كتابِ مً آيةءاقري أن ان عليك ما ك،ٍيا أبا بكر :ِالقوم ُفقال بعض     
 ؟!  

 ُّرِ فيقـ،اِفاهنـِّحرُ فيًآية َّعيل أا أن يقرُت إين خشي:فقال حممد بن سريين
   .ذلك يف قلبي

   .اـهمُ لرتكتِاعةَّ السَثلِ أين أكون مُ لو أعلم:فقال حممد

ك عن ُ أسأل،ٍ يا أبا بكر:ختياينِّ أليوب السِ البدعِن أهلِ مٌلُوقال رج -
  . كلمةصُفِ وال ن، ال:هد وهو يقول بيَّفوىل  ؟ٍكلمة

 ،نيُ يا ب:- ِ البدعِن أهلِ مٌ وتكلم رجل-   لهٍاووس البن ط]ابن[وقال  - 
  .دُشدا ،دُشدا : ثم قال،نيك حتى ال تسمع ما يقولُصبعيك يف أذُأدخل أ

 أكثـر ِصوماتُا للخًه غرض دينََن جعلَ م:العزيز بن عبدُمرُوقال ع -
 .لُّنقَّالت

 لكـم ٌخـري ٌر عـنهم يشءَخَّدُم يـ لَ إن القوم:براهيم النخعيإوقال  -

  . عندكمٍلفضل

 . -  اهلوى:يعني -. اً قلبَ خالطٍ داءُّ رش:وكان احلسن البرصي يقول -

 :- ☺ ب رسـول اهللان أصحاِ وكان م-ذيفة بن اليامن ُوقال ح -
ئن لـاهللا  و،ن كـان قـبلكمَ مـ وخـذوا طريـَق،اءَّرُالقـ تقوا اهللا معـرشا

 لقـد ًاالـمـا وشينًـ ولئن تركتمـوه يم،اًا بعيدًم لقد سبقتم سبقُاستقمت
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  .)١( - ابينًُ م:أو قال - .اً بعيدًم ضالالُضللت

 َمَّ ملـا تقـدِسانيد األَكرِ ذُام تركتّ وإن:تعاىل  قال أيب :قال عبد اهللا
 ،-  اهللا تعاىلُأيده -ه أمري املؤمنني َمِلَ هبا مما قد عُ التي حلفتِن اليمنيِم

 .)٢( سانيدهاأا بُلوال ذلك لذكرهت

¸  :  M  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  اهللاُوقــال

Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  ÃL ]٦:التوبة[  
 ]٥٤:األعراف[ : Mq   p  o  n L وقال

  .Mq L  : ثم قال؛ِ تبارك وتعاىل باخللقَفأخرب

  . غري اخللقَ أن األمرفأخرب

 :  MP  O   N  M  L  K  J  I  H  GL وقال

 .ِهِن علمِ مَآن القرَّ تبارك وتعاىل أنفأخرب

ــــال  !  "  #  $  %  &  '  )  (*  +  ,     -  .  /  :  Mوق
    B    A  @  ?  >  =   <  ;  :9  8    7  6  5  4  3  2  10L   

 ]أ/٨[ ]١٢٠:البقرة[

 : M  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹   ̧ ¶   Ä  Ãوقال 
Ó   Ò    Ñ   Ð   Ï   Î   Í   Ì Ë   Ê   É     È   Ç   Æ Å  

                                         
 ).٧٢٨٢(  رواه البخاري  )١(
 ؛أكثـر أو أقـل أو ،سـنني بـثامن يمـوت أن قبل التحديث من أمحد امتنع : املنادي ابن قال   )٢(

 .العلم ويعلمه حجره يف املعتز جيعل أن ويسأله ،المَّالس عليه يقرأ وجه لاملتوك أن وذلك
 حتـى اًحـديث أتـم ال أين ايمينًـ عـيل أن وأعلمه ،المَّالس املؤمنني أمري عىل اقرأ :للرسول فقال  

 ). ١/٢٧ (»طبقات احلنابلة«   .أكره مما وهذا ،أكره مما أعفاين كان وقد ،أموت



 
   

٤٥ 

×  ÖÕ  Ô     Ú  Ù  Ø  L ]١٤٥: البقرة[  
 . اهللا ِلمِن عِ مُفالقرآن

 ؛هو القـرآن:  ِ من العلم☺ءه ن الذي جا عىل أٌ اآليات دليلهذهويف 
 ]١٢٠:البقرة[ . : M9  8   7  6  5  4  3  2 Lه ِلقول

أهنـم كـانوا  نا ِن سـلفِ ممن مىض مـٍوي عن غري واحدُوقد ر -
  .)١( وليس بمخلوق  اهللا ُ القرآن كالم:يقولون

 ٍ وال أرى الكالم يف يشء،ٍ كالمِبِ بصاحُ ولست؛ إليهُذهبأوهو الذي 
 أو عـن ،☺ عن النبي ٍ أو يف حديث، ما كان يف كتاب اهللا َّ إال؛ن هذاِم

  .حممود فيه غري  فأما غري ذلك فإن الكالم، أو عن التابعني،أصحابه
ه َّدِمـُ وأن ي،ثبتـهُ وأن ي،ؤمنني بقاء أمري املَطيلُأن ي  اهللا ُوإين أسأل

 .)٢( سالةِّ آخر الر. قديرٍ كل يشء إنه عىل،ٍةمنه بمعون

 -  أيب ،ابن صالح:يعني - عاوية ُ عن م،الرمحن بن مهدي حدثنا عبد  
 قـال : قـال،فريُنبري بن ُعن ج ،رطأةأد بن  عن زي، عن العالء بن احلارث- 

 َ ممـا خـرجَ أفـضلٍ بـيشءإىل اهللا عوا ِرجَإنكم لن ت« :☺ رسول اهللا
 .)٣( - القرآن:يعني - .»منه

                                         
: يقولون دينار بن عمرو منهم سنة سبعني منذ مشائخنا أدركت :ن عيينة كام قال سفيان ب)   ١(

  ).  ٣٨٨( حلرب الكرماين »ُّالسنة«، و)١ (»خلق أفعال العباد«.  بمخلوق وليس اهللا كالم القرآن
        .   كالمها من طريق املصنف)٩/٢١٦ (»احللية«، وأبو نعيم يف )١٩٤٩( اخلالل   )٢(

 ). ٨٧١ (»مسائله«وصالح يف . ملروذيعن ا) ١٩٤٨(واخلالل 
 اهـ  .. هذه الرسالة إسنادها كالشمس ): ١١/٢٨٦ (»السري« قال الذهبي يف 

: ، وقال)٢٩١٢(، والرتمذي )٥٣٨ (»املراسيل«، وأبو داود يف )٣٥ص (»الزهد«  رواه أمحد يف ) ٣(
: قـالبغري إسـناد، بعد أن ذكر احلديث ) ٥٣٣ (»خلق أفعال العباد«وقال البخاري يف . مرسل



    
   

٤٦ 

   .]الرمحن كذا قال عبد:قال أيب[

 - بن  محاد  حدثنا: قاال،هراينَّبيع الزَّ وأبو الر،مر القواريريُاهللا بن عبيدُ ع
 ُبن أيب جهل يأخـذكرمة ِ كان ع:قال ،ليكـةُ عن ابن أيب م، حدثنا أيوب،زيد

  .)١( ريب ُ كالم، ريبُ كالم: وهو يقول،ِهِضعه عىل وجه فيصحَفُامل
  .كتاب ريب : - عن محاد :يعني - ويف كتايب :اهللابيدُقال ع

  .اً كان محاد يقوهلام مجيع: فقال، فذكرته لبعض أصحابنا:اهللابيدُ عقال
   .)يب َ رُ كتاب،يبَ رُكتاب( :بيعَّوقال أبو الر

 -  أيب ،عـن ،سافَيـالل بن ِ عن ه،عتمرُ امل نبنصور َن م ع، ثنا جرير 
ا مـن ًجنا يومـَ فخر،ابَّا خلبً جارُنتُ ك: قال،شجعيفروة بن نوفل األ

 ،ا استطعتَم ب إىل اهللا َّ تقر،ُها يا هنَ: فقال، بيديٌوهو آخذ ِاملسجد
  .-  القرآن:يعني -  .هِن كالمِ إليه مَّ أحبٍإليه بيشء َبَّتقر لن فإنك

                                         
 .اهـ وأما معناه فصحيح، وقد تقدم ما يدل عليه). ّهذا اخلرب ال يصح؛ إلرساله، وانقطاعه(

 مـن أنكـر ّن اهللا فال يشك فيه إالِفأما خروجه م): ٤٠٨ص (»قضالن« يف    قال الدرامي 
ا َّا فإنًورُام ادعيت علينا ز كِ باجلوفُهَفِصَا أن نّ وأم،م ال حمالةِّن املتكلِ ألن الكالم خيرج م؛كالمه

 اهـ. مدَّه األحد الصّ وهو املتعايل عنه ألن،جله عن ذلكُن
ــدارمي يف ) ١( ــسند«   ال ــرباين يف )٣٣٩٣ (»امل ــري«، والط ــالل )١٢/٣٤٨ (»الكب ، )٢٠٧٧(، واخل

 .  ُوفيه انقطاع؛ ابن أيب مليكة مل يدرك عكرمة 
 اهـ.  ورجاله رجال الصحيح،ًرسالُاين م رواه الطرب):٩/٣٨٥(» جممع الزوائد«   ويف 

ِوقد استدل هبذا األثر عىل جواز تقبيـل املـصحف، وفيـه نظـر ألمـرين أن يف إسـناده : األول: ُ
ّليس فيه ذكر للتقبيل، وغاية ما فيه أنه كان يضعه عىل وجهه، وهذا ال يلـزم : واآلخر. ًانقطاعا ِ

 .اليشء الذي يتقرب به إىل اهللا تعاىلفيحتاج إىل نص صحيح رصيح لفعل هذا . منه التقبيل
 . واحرتام القرآن وتعظيمه إنام يكون باتباع أوامره، ال بإحداث فعل مل يفعله السلف الصالح

ا ًشيئالقيام للمصحف وتقبيله ال نعلم فيه ): ٢٣/٦٥ (»جمموع الفتاوى« يف   قال ابن تيمية 
 اهـ.اً شيئ ما سمعت فيه:ل املصحف فقالمام أمحد عن تقبيئل اإلُ وقد س،لفَّا عن السًمأثور
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- يدُبيدة بن محُ ثنا ع، أبو بكر بن أيب شيبة.   

عـن ،ٍ عن هـالل، عن منصور،اًار مجيعَّب ثنا أبو حفص األ،يجُ رس 
  . معناه،][ ابَّفروة عن خب

- هاب ِ عن ابـن شـ،ليامنُيح بن سَلُ ثنا ف،]ب/٨[ هراينَّبيع الزَّ أبو الر
 وعلقمـة بـن وقـاص ، بـن املـسيب وسعيد،بريُّروة بن الزُعن ع، هريُّالز

واهللا مـا  : قالـتعـن عائـشة  ،تبـةُاهللا بن عبيداهللا بن عبدُ وع،الليثي
 َمَّن أن يـتكلِ يف نفيس مُ وأنا أحقر،تىلُا يًنزل يف شأين وحيُ ي]اهللا[ ُظننت

  .)١(  حديث اإلفكَ فذكر.يِمرَ يف أِ بالقرآن]اهللاُ[
 - عن سـعيد ،هريُّ عن الز،عمرَ عن م،ملعمريفيان اُ ثنا أبو س،عمرَ أبو م 

  عن عائشة ، وعلقمة بن وقاص،اهللابيداهللا بن عبدُروة وعُ وع،بن املسيبا
   . بوحيَّ يفُمَّيتكل   أن اهللاَُعرتَما ش : ما قالوافك هلا أهل اإلحني قال

- دناِّالرمحن بن أيب الز حدثني عبد،عامنُّيج بن النُ عن رس، أبو معمر، 
 َرَخـاط  أن أبـا بكـر :مِرْكُار بن مَِيعن ن ،بريُّروة بن الزُ عن ع،عن أبيه

 : فنزلـت،ومُّلبت الرُ فغ،سِوم تغلب فارُّن أهل مكة عىل أن الرِم اًقوم
 M  {|~  }  L ]فقـالوا،ا فقرأها عليهمًفأتى قريش ]٢ -١: الروم : 

 ؟ بك ِ أم كالم صاح،ك هذاُكالم
  .)٢(  اهللا ُ ولكنه كالم؛ صاحبيَ كالم وال،يِس بكالمي ل:قال

                                         
 ). ٧١٢٠(، ومسلم )٢٦٦١( رواه البخاري )   ١(
 .إسناده صحيح: وذكر له متابعة، ثم قال. من طريق املصنف) ٥١٦ (»األسامء والصفات«   )٢(

 حممـد  تابعـه:، وقـال)٢٣٧ (»التوحيد«، وابن خزيمة يف )٢١٧٩ (»اإلبانة« ورواه ابن بطة يف 
 أيب ابـن يـا: مكـة رشكيُمـ ؤسـاءُر فقـال: قال أنه ّإال ؛عامنالنُّ بن يجُرس عن الذهيل، حييى بنا
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- عـن أيب ،هيـلُ عن سلمة بـن ك،ٍ عن ليث،ريرَ حدثني ج، أبو معمر 
 ما َّعرفنَ فال أ، اهللا ُ كالمَ إن هذا القرآن:مر ُ قال ع:قال ،عراءَّالز

 .)١( كمِموه عىل أهوائُعطفت

- عـن ليـث بـن أيب ،ميـداحل بـن عبد جرير]ثنا[ ،ثامن بن أيب شيبةُ ع 
قـال  : قـال،ئاء عبداهللا بـن هـانَعرَّ عن أيب الز،يلَهُ عن سلمة بن ك،ليمُس

 . القرآن كالم اهللا :عمر بن اخلطاب 

 - ثنا ابن أيب حد ،مرو احلنفيَثنا عالء بن عحد ،اغاينَّ حممد بن إسحاق الص

                                         
 . صحيح إسناد وهذا .وقوله ،اهللا كالم هولكنّ ؛ال: قال ؟ صاحبك به أتى مما هذا حافة،ُق

 ٣١٩٣(، والرتمـذي )٢٧٦٩و ٢٤٩٥(رواه أمحد :     وأصل احلديث من غري ذكر الشاهد منه
 مـن ّإال نعرفه ال رمْكُم بن ارَِين حديث من غريب حسن صحيح حديث ذاه :، وقال)٣١٩٤و

 اهـ   . الزناد أيب بن عبدالرمحن حديث
 عـىل نراهنـك أفال ،سنني بضع يف اًفارس ستغلب ومُّالر أن صاحبكم زعم: (ولفظ الرتمذي

 ..). هانّرال وتواضعوا واملرشكون بكر أبو فارهتن ،هانّالر حتريم قبل وذلك .بىل :قال ؟ ذلك
 :وهو يتكلم عن سورة الروم، قـال) ٤/١٩٥(» بيان تلبيس اجلهمية« يف قال ابن تيمية 

 والفـرس ، الـروم النـصارى:فإهنا نزلت كام استفاض يف التفسري واملغازي واحلديث يف اقتتال
لبت الـروم وفـرح ُ فغ، وكانت املجوس قد غلبت النصارى عىل أرض الشام وغريها،املجوس
 واغـتم ،هام ال كتاب لـهي ألن كل؛ ألن املجوس إليهم أقرب من النصارى؛رشكو قريشُبذلك م

 ؛ فذكر ذلك أبـو بكـر للنبـي ، ألهنم أهل كتاب؛ ألن النصارى إليهم أقرب؛لذلك املؤمنون
رهم أبو بكر عـىل طاخو؛ وم سوف تغلب فارس بعد ذلك يف بضع سننيُّ أن الرفأخربه النبي 

 اهـ. ظهرت الروم عىل فارس بعد ذلك و،هذا قبل حتريم ذلك
ويف قـول أيب بكـر ): ١/٣٣٢ (»احلجة يف بيان املحجـة« األصبهاين يف قال أبو القاسم 

) : ليس بكالمي وال كالم صاحبي، إنام هو كالم اهللا( إثبات احلرف والصوت؛ ألنه إنام ،
 اهـ. تال عليهم القرآن باحلرف والصوت

 »الرد عـىل جلهميـة«، والدارمي يف )٣٣٩٨ (»السنن«، والدارمي يف )٣٢ص (»الزهد«رواه أمحد يف    )١ (
 .وإسناد اآلجري صحيح) ١٥٥ (»الرشيعة«، واآلجري يف )١٩٥٦ و١٩٥٥(، واخلالل )٣٠٤(
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القـرآن  :ل قـا اهللاعن عبـد ، عن مرسوق،عبيَّ عن الش،الدُ عن جم،زائدة
 . عىل اهللا ّدُفإنام يرا ً منه شيئَّدَفمن ر  اهللا ُكالم

- عن ، بن شدادِ عن جامع، عن األعمش،عاويةُثنا أبو م ،عمرَ أبو م 
 . اهللا ُ كالمِ الكالمَ إن أحسن: قال اهللاعن عبد ،ٍاألسود بن هالل

 - بـن   عـن عطـاء،عنيَثنا موسى بن أ ،اينَّعيب احلرُ عن أمحد بن أيب ش
 ☺ه سمع النبي  أن اهللا بن مسعودعن عبد ، عن أيب البخرتي،ائبَّالس

 .»  اهللاُ كالمِ الكالمُأحسن« :يقول

 - امن بن عفـان ث قال ع: قال،فيانُثنا س ،عمرَ أبو م:حـب أن ُ مـا أ
 ])راءةالقـ([ :يعني - . اهللا ِ يف كالمُ أنظرّإال ٌ وال ليلةٌ يومَّعيل ِيميض

  .)١( - يف املصحف

- عن حممد بـن كعـب ،بيدةُ عن موسى بن ع،ٌثنا وكيع ،عمرَ أبو م 
 َ يـوم ِ الـرمحنِّن يفِ مـَ إذا سـمعوا القـرآنَ الناسَّ كأن:رظي قالُالق

  .م يسمعوه قبل ذلكـفكأهنم ل ]أ/٩[ ِالقيامة

-  أيب ، عن ،- اشَّ ابن عي:يعني - نا أبو بكر أ، بن عامرُثنا أسود 
  عـىلِ القـرآنُفـضل« :☺ ل رسـول اهللا قا: قال،عن احلسن ،األعمش

 .)٢( »]هِعىل عباد[   اهللاِ كفضل؛ِ الكالمِائرس

                                         
 .ُوسفيان هو ابن عيينة، ويف إسناده انقطاع. من طريق املصنف) ٣٠٠و٧/٢٧٢ (»احللية« )  ١(

 .  نحوهعن احلسن البرصي عن عثامن  ) ٥٣٠ (»األسامء والصفات« والبيهقي يف 
 .  لـم يسمع من عثامن واحلسن 

 . وهو صحيح اإلسناد إىل احلسن وهو البرصي .    حديث مرسل)٢(
    =ابن عياش، عن األعمش، عـن: من طريق) ٥٣٥ (»األسامء والصفات«ورواه البيهقي يف 
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- عن ، ي أيبحدثن ،هيلُلمة بن كَ إبراهيم بن إسامعيل بن حييى بن س
 ،عن عبداهللا بن مسعود  ،بن يزيد عن عبدالرمحن هيل،ُلمة بن ك عن س،أبيه
 ؛ِ القـرآنه عىلَفليعرض نفس ؛  اهللاَُّبُ أنه حيَ أن يعلمُّبُحي  من كان:قال

 .)١(   اهللاُ كالمُ فإنام القرآن،  اهللاَُّبُ فهو حي،َ القرآنَّن أحبإف

-  عن أيب معـرش،-  ابن حممد:يعني - اجَّ ثنا حج،حممد بن الفرج ، 
 ِ اخلـالقِ كفـضل؛ِ عىل الكالمِ القرآنَن فضلإ :ال ق،بن قيسعن حممد 
  .هِ خلقِعىل سائر

  .)٢(  هبا عىل املنربُبُامللك خيطليامن بن عبدُ سمعت س:قال حممد بن قيس

- َّعن حممـد بـن ،ٍ ثنا أبو معرش،- موىل بني هاشم -ار  حممد بن بك 
ن ِ عىل ما سواه مِ القرآنُ فضل: أنه قال،امللكليامن بن عبدُعن س ،قيس

  .هِ عىل خلقِ اخلالقِ كفضل؛ِالكالم

- بـن أيب ا ثنا حممد بن احلسن ،اقَّويف الور الُكُّبيَّ بن محاد الضُ حسن
 قـال :عنـه قـال عن أيب سعيد  ، عن عطيـة،ٍمرو بن قيسَ عن ع،َيزيد

                                         
 . من قولهاحلسن 

 .  من حديث أيب سعيد وأيب هريرة ا إىل النبي ًمرفوع) ١١٠و١٠٩(وسيأيت برقم 
 ).١٠٨و١٠٧(ُوسيأيت من قول سليامن بن عبدامللك برقم 

» الكبري«، والطرباين يف )٢٠٤٠ (»اجلعديات«، وابن اجلعد يف )٢ (»السنن«رواه سعيد بن منصور يف    )١(
 . حةُمن طرق أخرى صحي) ٧و٦ (»فضائل القرآن«، والفريايب يف )٩/١٣٢/٨٦٥٧(

 املـدين معـرش أبـو :عبـداهللا أليب قلـت :األثرم قالأبو معرش؛ وهو نجيح السندي، :   يف إسناده) ٢(
 .به أعترب حديثه أكتب ولكن ،اإلسناد يقيم ال ،مضطرب عندي حديثه :فقال  ؟حديثه يكتب
  ..صالح فهو ومشاخيه كعب بن وحممد قيس بن حممد عن روى ما..  :ّالفالس وقال

 . ، وسيأيت كذلك ما يشهد له)١٠٥(ًوقد تقدم مرسال برقم ). ٢٩/٣٢٢ (»كاملهتذيب ال«
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عن  و،يِ عن ذكرِ القرآنُه قراءةَن شغلَ م:  اهللاُُيقول«: ☺ رسول اهللا
 ِ القـرآن عـىل سـائرُ وفـضل،ائلنيَّ الـسَ ثـوابَه أفضلُعطيتأ :مسألتي
 .)١( »هِ عىل خلق  اهللاِ كفضل؛ِالكالم

- أيب  عـن سـعيد بـن ،مرو بن محرانَ ثنا ع،انَّ يوسف بن موسى القط
 قـال : قـال يب هريـرةأعـن  ،ٍ عن شهر بن حوشب، عن قتادة،وبةُرَع

 ِمحنَّ الـرِ كفـضل؛ِ الكـالمِ عىل سـائرِالقرآن َ فضلَّإن« :☺رسول اهللا 
 .)٢( »هِ خلقِوتعاىل عىل سائر تبارك

 - ثنـا  ،ادَّرَّليامن الـزُاألعىل بن سـ ثنا عبد،اهللا أبو موسى هارون بن عبد
 َكتاب ُ إين إذا قرأت، يا أبا سعيد: فقال له، احلسنٌ أتى رجل:قال ،يُِّرصالح امل

  .]ِيئارج[  يبَ قطع؛هَ ومواثيق،هَهودُ وع،هَوطُ رشُفذكرت اهللا 
 ،ِةَ واملتانـِةَّإىل القـو  اهللا ُ كالمَ إن القرآن، ابن أخي:فقال له احلسن

 ،دِّدَ ولكـن سـ؛قـصريَّ والتِعفَّال ابن آدم إىل الـضـ أعم: األعاملوإن
  . وأبرش،بِوقار

                                         
 ).٢١٧٥و٢١٤٧ (»اإلبانة الكربى«و.  من طريق املصنف) ١٩٩٣(  اخلالل ) ١(

 .  أنسو ُعمر، وأيب سعيد، وأيب هريرة، وحذيفة، وجابر،:   روي هذا احلديث عن
 كـام بينـت ذلـك يف  مالك بن احلـارث ُ، وروي من قولًرسالُم ةّرُم بن مروَعُوروي عن 

َّونقلت هناك كالم من حسنه من أهل العلم). ٦٠٨ص  (»اجلامع يف آداب املعلمني«: كتايب َ. 
 .ويشهد له احلديث السابق) ٥٥٧(والاللكائي . من طريق املصنف) ١٩٩٤( للخالل »ُّالسنة«   )٢(

عـن شـهر ) ١٤٠ (»ائل القرآنفض«، وابن الرضيس يف )٣٤٠٠ (»املسند«ورواه الدارمي يف 
 .هبم بأس ال ورجاله): ٩/٦٦ (»الفتح«قال يف . ًابن حوشب مرسال

 .من قول احلسن البرصي ) ٨٢(ورواه ابن الرضيس 
مـن ) ٢١٦٢ (»اإلبانة الكـربى«، وابن بطة يف )٣٤١ (»الرد عىل اجلهمية«ورواه الدارمي يف 

 . ُّقول أيب عبدالرمحن السلمي 
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  -  أيب  ـان مـَم :يقول  ِصـحاب أنِ أو مـ، احلـديثِن أصـحابِن ك
 . فهو جهمي؛ٍ القرآن ليس بمخلوق: فأمسك عن أن يقولِالكالم

-  أيب ،عـن  ،عبـدَالرمحن م ثنـا أبـو عبـد، ثنا موسى بـن داود
 إهنـم :-  ابن حممـد:يعني -  جلعفرُ قلت: قال،هنيُّمعاوية بن عامر الد

  ؟ هوٌخملوق :عن القرآن ]ـا[ـيسألون
 . اهللاُكالم ]ب/٩[ هلكنَّو ؛ٍ وال خملوق،ٍ ليس بخالق:قال

  .م يكن به بأسـ ول،ا هذاًعبدَ مُ قد رأيت: قال أيب
 .)١( فتي برأي ابن أيب ليىلُ وكان ي، أيبثنى عليه أو

 - عاوية بن عـامرُثنا م ،هَّ سامٌثنا رجل ،َيمةِبيد بن أيب كرُ إسامعيل بن ع، 
   ؟ٌ أو خملوق خالٌق: قلت، بن حممد عن القرآنَ جعفرُ سألت:قال

 .  اهللاُه كالم ولكنَّ؛ٍ وال خملوق،ٍ ليس بخالق:قال
 ؛ٌ خملـوقُ القرآن: ومن قال،نةُّ وقول أهل الس، وهو قولنا:قال إسامعيل

 .رفهو كاف

                                         
 .كلهم من طريق املصنف) ٣٩٩(، والاللكائي )٢١٩٢ (»اإلبانة الكربى«، و)١٩٨٠(  اخلالل  )١(

 ).١١٤ (»خلق أفعال العباد«، و)١٧١٢ (»داود أيب مسائل«، و)١٨٣٨و١٩٢٦ (اخلالل: وانظر
 »منهاج السنة« يف  مستفيض عنه كام قال ابن تيمية   وهذا القول عن جعفر الصادق 

 ؟ خملـوق أم هـو أخـالق: القـرآن عن سئل أنه الصادق جعفر عن استفاض وقد): ٢/٢٤٥(
 فـإن املحنـة، يف أمحـد اإلمـام به اقتدى مما وهذا. اهللا كالم ولكنه خملوق وال بخالق ليس: فقال

  الـصحابة مـن قاطبـة السلف قول وهذا، نةُّالس أهل باتفاق الدين أئمة من حممد بن جعفر
 مل ولكـنهم بمخلـوق، لـيس اهللا كـالم القرآن أن: املسلمني أئمة وسائر بإحسان هلم والتابعني

 بمـشيئته يـتكلم ال اهللا وأن اهللا، لـذات الزم قـديم أنه من اتبعه ومن كالب ابن قاله ما يقولوا
  .طوائف عليه واتبعه كالب ابن أحدثه دثُحم قول هذا بل وقدرته،

 اهـ.وقدرته بمشيئته يتكلم وإنه ،ًمتكلام يزل مل إنه فقوهلم السلف وأما
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-  حـدثنا ،ئويم بن يزيد املقـرُثنا ر ،العظيم العنربيعباس بن عبد 
 بن ُ جعفرَِلئُ س: قال،هنيُّلدعاوية بن عامر اُعن م ، بن راشد الكويفُعبدَم

 ؟حممد عن القرآن 
 .)١(   اهللاُ وهو كالم،ٍ وال خملوق،ٍ ليس بخالق:فقال

  - عاوية بن عامر، عن جعفر نحوهُ عن م،ويد بن سعيد اهلرويُ س. 
 -  العظيم  عبد حدثني عباس بن،رضَّاهللا حممد بن احلسني موىل النأبو عبد

 قـال حممـد بـن -الوشـا  ساببن ع اهللا عن عبد،ئ املقرٌويمُ رثنا ،العنربي
دول ُن العـِمـ وكـان ،ا لناًوكان جار، ساباهللا بن ع عبدُوقد رأيت :احلسني

عـن عـيل بـن  ، عن أبيـه، عن جعفر بن حممد،كريُ عن يونس بن ب،-  قاتِّالث
 . هللا اُه كالم ولكنَّ،ٍوال خملوق ،ٍ ليس بخالق: أنه قال يف القرآن،سنيُاحل

اهللا  أبو حييى بن عبـد:هو باس بلغني أن عبداهللا بن ع:الرمحن أبو عبدقال
 . أحاديث كثريةٍريبُ روى عنه أبو ك،اخلزاز

-  ثنـا حممـد بـن  ،الئـيُبـن حـاتم امل هـارون ا ثن،حممد بن إسحاق
  :قال ،هريُّ عن الز،ٍ أيب ذئب]ابن[ عن ،يكَدُإسامعيل بن أيب ف

   ؟سني عن القرآنُحـ]الـ[ن  بَّ عيلُسألت

                                         
 . من طريق املصنف) ٤٠١( الاللكائي )  ١(

 . وصححه) ٥٤٣-٥٤١( للبيهقي »األسامء والصفات«، و)٢١٩٠( »اإلبانة الكربى«و
 سمعت: يقولبإسناده عن عثامن بن سعيد الدارمي ) ٥٤٤( للبيهقي »األسامء والصفات«ويف 
 خملـوق؛ وال بخالق لقرآنا ليس( :حممد بن جعفر حديث يف يقول - املديني ابن :يعني - اعلي

: ٌّعيل قال .هذا من أقدم زمان يف الكالم هبذا تكلم أنه أعلم ال: عيل قال ).تعاىل اهللا كالم ولكنه
 اهـ. كافر فهو خملوق، القرآن : قال من يعني: سعيد أبو : قال .كفر هو

 . ومل يستتابقتل ) القرآن خملوق: (من قال: قال جعفر بن حممد) ٢٣٣٤ (»اإلبانة الكربى«ويف 
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  .هُ وكالم  اهللاُ كتاب:فقال

- سحاق  عن إ،رارةُثنا إسامعيل بن عبداهللا بن ز ،جويهْنَ أبو بكر بن ز

M  D   C  B :عـن جماهـد -قـاء ْرَ و:ه يعنـيُّأظن - ٍ عن أيب برش،زرقاأل
EL ]اهللاُ كالم:قال ]٣٧: النبأ  . 

- أيب  وسـعيد بـن ،غنـي عـن إبـراهيم بـن سـعد بل: يقول 
 ،رض هاشم بن القاسم وأيب النَّ،ٍ ووهب بن جرير،يِحَمُالرمحن اجلعبد
 . ليس بمخلوق]كالم اهللا[ ُ القرآن: قالوا،ٍليامن بن حربُوس

- م ِاسـم بـن القِ أبا النـرض هاشـُ سمعت: قال، أمحد بن إبراهيم
 . ق ليس بمخلو اهللا ُ كالمُالقرآن: يقول

- ا أنا ًيينة جالسُ عند سفيان بن عُ كنت: قال، أبو بكر بن أيب شيبة
  ؟ٌ عن القرآن أخملوق: فسأله منصور بن عامر،يِوعثامن أخ

 َكُبِحـسأ  إين: وقال،اًا شديدً غضبَبِضَ وغ، ما سألهَيينةُ عُ ابنفأنكر
 . به منصورَيينة ما جاءُ وأنكر ابن ع.اًشيطان

- ا ـة أنــن عيينــ عند سفيان بـُ كنت: قال،ان بن أيب شيبةـثمُ ع
 فسأله منصور ،- ًامِ وقاس،اهللا عبد: أخويه:يعني -وأبو حممد  وأبو بكر

  ؟ٌ خملوق:ر عن القرآنَّبن عام
 :]فيانُس[  وقال له،هُ غضبَّ واشتدَبِ وغض،فيان ما سأله عنهُ سَفأنكر

  . بل أنت شيطان،اًك شيطانُب إين أحس،اًك شيطانُحسبأ إين يا منصور
 . . وإنه،ةنَُّ إنه صاحب س، يا أبا حممد: لهفقيل
  . ما سأل عنهَ وأنكر،فأبى
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-  سمعت ، سمعت إسحاق بن إسامعيل: قال،اغاينَّصال حممد بن إسحاق 
½  ¾  M ، اهللاُ كالمُ القرآن: غري هذاُنِحسُ ال ن:يينة يقولُفيان بن عُس

 Á  À   ¿L    ]٦:التوبة[،   MÇ  Æ   Å  Ä  ÃL . ]١٥:الفتح[. 

- ى َروُ إنه ي:يينةُع ]أ/٩/٢[  قيل البن: قال،ينَوُليامن لُ حممد بن س
 ؟  خملوق َ أن القرآن:عنك

  . اهللا ُ كالمُ القرآن؛هُ ما قلت:قال

- كالم اهللا ُ القرآن:يينة يقولُسمعت ابن ع ،عمرَأبو م  .

- ثنـا عـيل بـن،ثنا حممود بـن غـيالن ،اغاينَّ حممد بن إسحاق الص  
 لـيس   اهللاُ كـالمُ القـرآن: قـال،عن ابـن املبـارك ،احلسن بن شقيق

  . وال خملوق،ٍبخالق

 - ي ِمرُ حممد الع سمعت أبا بكر أمحد بن: قال،الواسطي  حممد بن وزير
 ، مالـك بـن أنـسسـمعت خـايل :]يقول[  سمعت ابن أيب أويس:يقول

 وهـو  اهللا ُكـالم : فقالوا، وذكروا القرآن؛ باملدينةِومجاعة من العلامء
 . خملوقٌ يشءن اهللا ِ وليس م،منه

- اهللا ُ كـالمُ القرآن:ٍبن زيد ُ قال محاد: أنه قال،مِعامن عارُّ عن أيب الن 
 أنزله جربيل  العاملني ِّ ربِن عندِم . 

- الرمحن  عبـدسـمعت : قال،ثنا حممد بن عثامن ،هللا بن شبويها عبد
   ؟ عن القرآن، وسأله سهل بن أيب خدويه،بن مهديا

 إنـه ،ٍمْهَ جِصحابأ ُ هذه مسائل، مالك وهلذه املسائل، يا أبا حييى:فقال
  . جهمِن أصحابِ مٌّ رشِ األهواءِليس يف أصحاب
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 َّ أرى واهللا أال،ٌ يشءِامءَّلـيس يف الـس : يـدورون عـىل أن يقولـوا:قال
 .وارثواُ وال ي،ناكحواُي
 - بـن ابكـر  ثنـا أبـو ،بن بـرش عمري ثنا ،ثنا برش بن خالد ، ابن شبويه

 .  فقد افرتى عىل اهللا؛ خملوقَن زعم أن القرآنَ م: قال،اشَّعي
- ٍعـيمُسـمعت أبـا ن : قـال، الرتمذي أبو احلـسنِ أمحد بن احلسن، 

 .ق خملوُغري   اهللاُ كالمُقرآن ال:يقول

-  عـن ابـن  ،ٍ حـدثني حممـد بـن سـهل،ورقيالد أمحد بن إبراهيم
 . وال خملوقٍ ليس بخالق، اهللاُ كالمُ القرآن: قال،مهدي

- يقـول،احَّ بـن اجلـرَ وكيـعُسـمعت ،ة الواسطيَّ بن بقيُهبَ و : 
 .باملخلوق  ليس  اهللاُ كالمُالقرآن

 .ه عندي يف كتابُّثبتأ و،ٍن وكيعِمه ُسمعت

  .)١(  بهُثتَّ ما حدييأم يكن رـل لو : بن بقيةُ وهبقال

- قـال،ٍعن وكيـع ،حدثني حييى بن معني: قال ، أمحد بن إبراهيم : 
  . وتعاىلَّ وهو منه جل،  اهللاُ كالمُالقرآن

- مـن ولـد ٌل حدثني رجـ، حدثني حييى بن معني، أمحد بن إبراهيم 
ن ِ مُ القرآن:ا يقولًسمعت وكيع : قال،ٌ جعفر: يقال له،ميمون بن مهران

                                         
 ).٢٢٩١( البن بطة »اإلبانة الكربى«من طريق املروذي، و) ٢٠٣٥و٢٠٣٤( اخلالل   )١(

 .، والتصويب من اخلالل) بهَثَّدَ ما حيلو مل يكن رأ): (ب(، و )أ (  يف 
ًوهـي أن كثـريا مـن األئمـة الـسنة إذا حـدثوا هبـذه :   ويف هذا األثر فائدة ينبغي التنبيه عليهـا

َّواآلثار عن السلف فإهنم حيتجون هبا وبام دلت عليه، وإال ملا حدثوا هبـا واحتجـوا األحاديث 
 .  وما دلت عليه من االعتقاديثبتون معانيها ومل يكونوا ليوردوها يف كتبهم وهم الهبا عىل اجلهمية، 
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  .)١(  وإليه يعود،منه خرج اهللا 

- ارةَرُاهللا بن زثنا إسامعيل بن عبد ، حممد بن عبد امللك بن زنجويه، 
 فقـد ؛ هـذاَ فمن قال غـري، اهللا تعاىلُ كالمُ القرآن:ا يقولً وكيعُسمعت
  .نةُّ والسَابت الكخالَف

 - ب /٩/٢[  َّ كتـب إيل:ا يقولًسمعت وكيع : قال، أبو بكر بن أيب شيبة[ 

  . اهللا ُ كالمُ القرآن: إليهمُ فكتبت ؟ يسألوين عن القرآن،أهل بغداد

- حـدثي بـرش بـن ،بيـعَّ بـن أيب الرُّ حدثني عيل، أمحد بن إبراهيم 
 ؟  ِ عن القرآن:هللا بن داودا عبدُ سألت: قال،احلارث

 .)٢( ! ؟اًيكون هذا خملوق ]٢٣:احلرش[ M  ¬  «       ªL  :فقال
 -  امللك بـن عبـدُشامِ حدثني أبو الوليد هـ،العظيم العنربيعباس بن عبد، 

كيف  ؟ M$  #  "  !L    بـ كيف يصنعون: قال يل حييى بن سعيد:قال
 .! ؟اً يكون خملوق؟ ]٣٠:قصصال[ MN  M  L L :يةيصنعون هبذه اآل

-  عن وهب بن  ،ادَّ حدثني أبو جعفر حممد بن شد،أمحد بن إبراهيم
  .ٍ وليس بمخلوق، اهللا ُ كالمُ القرآن: قال،جرير

                                         
 ). خرج، وإليه يعودالقرآن من اهللا : (ولفظه. من طريق املصنف) ٥٨٤(   الاللكائي )١(

 .وغريه) ٣٤٤(للدارمي » الرد عىل اجلهمية«: انظر. َّذا القول أمجع عليه السلفوه
اهللا :  فمـن دوهنـم منـذ سـبعني سـنة يقولـونأدركت أصحاب النبي :   قال عمرو بن دينار

 .  اخلالق وما سواه خملوق، والقرآن كالم اهللا، منه خرج وإليه يعود
 .  وهو صحيح عنه). ٣٨٣(، والاللكائي )٣٤٤ (»الرد«و) ١٤٩ (»النقض«رواه الدارمي يف 
        . و املتكلم به، وإليه يعوده): منه خرج: ( يف تفسريهاقال اإلمام أمحد 

 .  من طريق املصنف) ٢٣٢١ (»اإلبانة الكربى«، و)١٨٥٩(رواه اخلالل 
 .صنفكلهم من طريق امل) ٤٤١(، والاللكائي )٢٣٠٩ (»اإلبانة الكربى«، و)٢٠٠١(   اخلالل )٢(



    
   

٥٨ 

-  كـالمُ القرآن:سمعت يزيد بن هارون يقول ،بِّسلم املؤدُأبو م ُ 
  .ٍ خملوقُ وهو غري،اهللا

- ه ُلمـِ ع:قال حممـد بـن يزيـد الواسـطي : قال،ز بن عونِرُ عن حم
 .  خملوقُ غري]، وهونهم[ه ُوكالم

- القرآن:يس يقولوُأ ]أيب[ سمعت ابن : قال، إسحاق بن هبلول ُ 
 .مخلوقب فليس  وما كان من اهللا ،ن اهللاِ وم، اهللاُكالم

-  القـرآن:- حابهن أصـِ مـٌوقال له رجل - ،با بكر بن أيب شيبةأ ُ 
  .ٍ وليس بمخلوق، اهللاُكالم

 .بتدعُ م،ٌّضلُ م،ٌّ ضال: هذا فهوْلُم يقـ من ل:ٍ أبو بكرفقال

 - وليس بمخلوق، اهللاُ كالمُ القرآن: عثامن بن أيب شيبة يقول .  

- اهللا ولـيس ُ كالمُ القرآن:م يقلـ من ل:خرى يقولُ أًةَّ عثامن مر 
  .-  اجلهمية:يعني -.  من هؤالءٌّ عندي رش فهو؛ٍبمخلوق

- يباين َّ أبـا عمـرو الـشَعِ أنه سم،ِن أصحاب احلديثِ مٍ عن شيخ
  .ٌ خملوقُ القرآن: وقال، إلسامعيل بن محاد بن أيب حنيفةُ قلت:يقول

 ؟  به َمَّ أو بعدما تكل، بهَمَّه قبل أن يتكلَ خلق: لهفقلت
 .)١(  فسكت:قال

                                         
 عـن ،للمنـذري» نظـم اجلـامن« كتـاب بإسناده مـن) ٢/١٧٠(» معجم األدباء«جاء يف كتاب )   ١(

 وجاء أبـو ، عشية اخلميس عند إسامعيل بن محاد بن أيب حنيفةُ كنت:قالحممد املثنى النرض بن 
ة  صـاحب العربيـ،يباينَّ هذا أبـو عمـرو الـش: قلت ؟ن هذا الشيخَ م: فقال يل،يباينَّعمرو الش
امـه ّ فالتفت إليـه أسـائله عـن أي، وكان قد أتى عليه نحو من مخس عرشة سنة ومائة،والغريب

 ؟) إن القرآن خملـوق( : بلغني أنك تقول، نعم: قلت ؟ ألك حاجة، ما راح بك: ثم قال،هنِّوس



 
   

٥٩ 

- سمعت حييى بن أيوب يقول : قال،اغاينَّ حممد بن إسحاق الص: 
 . فهو جهمي؛ٍ خملوقُ غري اهللا ُ كالمُ القرآن:م يقلـمن ل

- سن بـن موسـى َ حـُسـمعت : قـال،اغاينَّ حممد بن إسحاق الص
!       "  M   ،ِ الرجيمِن الشيطانِ مِ العليمِميعَّ بالسُ أعوذ: يقول،َشيباأل

$  #L ،  M5  4  3  2L ]٥:الفاحتة[  
  . ! ؟ هذاٌ أخملوق:فقال حسن

- مـا ،ٍ خملـوقُ اهللا غريُ كالمُ القرآن: يقول،ينَوُليامن لُ حممد بن س 
  . باهللاُوذُ أع؛ٌ خملوقُ القرآن:ا يقولًحدأ ُرأيت

- سـت وعـرشين ومـائتني:سـنة - العظيماس بـن عبـد عب -، 
  . ليس بمخلوقُ القرآن: قال،ٍحرببن ليامن ُ سُسمعت

 ؟ ا بدا لك ـ فم،نك كنت ال تقول هذاإ :فقلت له

  MÐ  Ï  Î  Í  ]:قـال اهللا[،  اهللا ِن كتابِه مُجتَ استخر:قال
      Ò   ÑL ]دِ واحُظر والنَّ،ُالكالم ف؛]٧٧:آل عمران. 

- دسمعت أبا الولي : قال،العنربي ]أ/١٠[ العظيم عباس بن عبد - 
 ُ كالمُ القرآن:يقول -]معه، وهو[ نيد قاعٌّ وعيل،ةَرَعْرَوإسامعيل بن ع

  . خملوق اهللا ليسُ وكالم،اهللا 
  .)١(  منك كيف نقولهُمّا نتعلـإنم: فقال له عيل

                                         
 َ ثـم رفـع،ً فأطرق طـويال ؟م بهَّ أو بعد ما تكل،م بهَّ قبل أن يتكل، فمتى خلقه: قلت. نعم:قال

 . وقول أمري املؤمنني، هذا قويل،دلَ أنت شيخ ج: وقال،رأسه
 . من طريق املصنف، والتصويب منه) ٤٥٤(، والاللكائي )١٩٧٩(  اخلالل ) ١(



    
   

٦٠ 

-  بـن أخـي اثنا عطـاء ، - لنا ٌبِ صاح-، حدثني أبو سعيد عباس
  ؟ ِ يف القرآنُ ما تقول: لعمي حجاجُقلت: ، قالُّاج األنامطيَّحج

 .  خملوقٌن اهللا يشءِ، وليس م اهللا ُ كالمُالقرآن: قال    

- ه مـن ُدعـوَ أٍ عىل رجـلُ دخلت: يقوليضار بن عبداهللا القاَّوَ س
 : قـال،ذينَّن عـوَ مُّ وذاك أنه كل،ٍ ليس بمخلوقُ القرآن: فقال، بهٍعَجَو
 . ليس بمخلوقَ أن القرآنُت فعلم،ك بالقرآنُعيذُ أ،ك باهللاُعيذُأ

- وأبـا خيثمـة،سمعت حييـى بـن معـني : قال، أمحد بن إبراهيم َ 
  .)١(  وهو غري خملوق، اهللا ُ كالمُ القرآن:يقوالن

- بـن اسمعت إسـحاق  ، سمعت حييى بن معني، أمحد بن إبراهيم
 اهللا ُآن كـالم القـر: يقول- بيديةُّ الز يفٍونحن يف مسجد -رسائيل إأيب 
،٢(  خملوقُ وهو غري(. 

                                         
 .هو ابن املديني: وعيل. هو هشام بن عبدامللك:  وأبو الوليد

 يعقـد مل نمـ: يقول الوليد، أبا سمعت: قال عباس العنربي) ١٧١٨ (»مسائل أيب داود«   ويف 
 .اإلسالم من خارج فهو بمخلوق، ليس القرآن أن عىل قلبه

 حـيصُأ ال مـا ]زهري بن حرب أب خيثمـة [أيب سمعت: زهري بن أمحدقال ) ٤٥٥(  وعند الاللكائي ) ١(
 .هذا غري نعرف وال، خملوق غري اهللا كالم القرآن: يقول كثرة

 :يقولـون إهنـم: فقال، معني بن حييى معت أيب وسألس: قال أمحد زهري) ٤٥٦(ً  وعنده أيضا 
 فعاودتـه. ال: قـال ؟ خملـوق غري وال خملوق: تقول وال، وتسكت اهللا كالم القرآن: تقول إنك

 .   اهللا لعنة فعليه هذا غري قال ومن، خملوق غري اهللا كالم القرآن، اهللا معاذ: فقال
 .  من الوقف يف القرآن) هـ٢٤٥(   هذا األثر خيالف ما اشتهر عن إسحاق بن أيب إرسائيل )٢(

مل أقـف عـىل الـشك، ولكـن :   فقد ذكروا يف ترمجته أنه كان يـرى الوقـف يف القـرآن، وقـال
 ).٣٠٨(الاللكائي .   أسكت كام سكت القوم

 !ُّوأنه كان ينكر عىل أئمة السنة ترصحيهم بأن القرآن غري خملوق 



 
   

٦١ 

                                         
ال أ  ! كـالم اهللا غـري خملـوق:ن يقولـون هؤالء الصبيا: سمعته يقول:بو العباس الرساجأقال   

  . محدأمام ىل دار اإلإشري ُ وي. كالم اهللا وسكتوا:قالوا
 . ُّ   وقد طعن فيه بسب وقفه يف القرآن غري واحد من أئمة السنة

  . القرآن كالم اهللا ويقف: يقول، صدوق:قال صالح جزرة   
 .قف تركوه ملوضع الو،اً كان صدوق:وقال زكريا الساجي   

  .رسائيل بعد تسعني سنةإيب أسحاق بن إم َّ جته: بن داودإسحاققال    و
 ُّ ولقـد تركـه النـاس حتـى كنـت أمـر، فوقفنا عـن حديثـه، وقف يف القرآن: حاتمأبووقال        

  .اًا واحدًبمسجد وهو وحيد ال يقربه أحد بعد أن كان الناس إليه عنق
  . صاحب حديثٌسْيَ أنه كَّ إال،ائيل واقفي مشؤومرسإ إسحاق بن أيب :أمحد بن حنبل قال و   

 طلبـه بعـد: فقـال ،إرسائيـل أيب ابـن ذكر حنبل بن أمحد اهللا عبد أبا سمعت: هانئ بن اوقال   
 )]٥/١٠٨٤ (»تاريخ اإلسالم«  [.اًشكاك ضاال فصار شك، سامعه وكثرة للحديث

)  ١١/٤٧٧ (»سـريه«ع الذهبي عنـه يف فهذا كالم أئمة السنة فيه، وعليه فال عربة بدفا:   قلت
   ) !!َّ أداه ورعه ومجوده إىل الوقف ال أنه كان يتجهم كال:قلت: (بقوله

 اهـ).  واهللا أعلم،ا عىل عدالتهًاإلنصاف يف من هذا حاله أن يكون باقي: (  وقال
 بـسبب ُّبل اإلنصاف ما كان عليه أئمة السنة وعلامء األثر، فقـد طعنـوا فيـه وهجـروه:    قلت

 ) !!ًسكت تورعا: (وقفه، ومل يقولوا
 ال يسعه السكوت والوقف فيه بعـدما اتـضحت احلجـة، وقامـت البينـة،:    وقال أئمة السنة

 .  ُّوأمجع علامء السنة عىل أنه كالم اهللا غري خملوق
 أنـا أقـف يف القـرآن : عمـن يقـول أمحد بن حنبل سألت أبا عبداهللا:شاهني بن السميذع  قال 
 إمجاع العلامء واألئمـة املتقـدمني عـىل أن القـرآن كـالم اهللا ، يف الدينٌّ ذاك شاك: قال! ؟اًتورع

 .  وأدرك من كان قبلهم عىل هذا، هذا الدين الذي أدركت عليه الشيوخ،غري خملوق
 )]٢٣١ (»طبقات احلنابلة«   [

: ل الرجـلهلـم رخـصة أن يقـو: ُسمعت أمحـد سـئل): ١٧٠٥ (»مسائله«  وقال أبو داود يف 
ُّلوال ما وقع فيـه النـاس كـان يـسعه الـسكوت؛ ! ولـم يسكت ؟: كالم اهللا ثم يسكت ؟ فقال

 .  ولكن حيث تكلموا ألي يشء ال يتكلمون
غـري خملـوق، : سألت أمحد عمـن وقـف، ال يقـول: عن املروذي قال) ١٧٨٤(  وعند اخلالل 

 . جهميغري خملوق؛ فإن أبى فهو: يقولونإن العلامء : يقال له: كالم اهللا ؟  قال: أنا أقول: قال



    
   

٦٢ 

- اهللا ُ كـالمُ القرآن:عمر يقولَ أبا م  ن َ ومـ،ولـيس بمخلـوق
 .ن اجلهميِ مٌّ بل رش]ال[ ،ٌّ فهو جهمي؛ٍ يف أنه غري خملوقَّشك

- اهللا ُ كـالمُ القـرآن: يقولـونَ الناسُ أدركت: أبا معمر يقول  
 .وليس بمخلوق

-   بيـد ُ أيب عِ يف كتـابُرأيـت : قال،اغاينَّبن إسحاق الصاأبو بكر
 :هِّم بخطَّالقاسم بن سال

  ؟ اهللاُ أم غري، أهو اهللا؛ِ أخربين عن القرآن:ُّ قال لك اجلهميإذا

 ٍبوصف هَوصف ن اهللا  أل؛ِك يف مسألتَحلتأ : أن يقال لهَن اجلوابإف
!  "  #  $  %  : M قـال اهللا ، من مـسألتكٌ عليه يشءُال يقع

      *  )  (   '  &L ]ن اهللا ِفهو م، ]الـسجدة،هـو أنـا:م يقلـ ول ، 
 وننفـي ،به هَّالحا  مَ فليس له عندنا غري،هَه كالمَّ إنام سام؛وال هو غريي

  . عنهعنه ما نفى

ــ ــالواإف ــه:ن ق ــتم قول ¶   ¸  :   M  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹  أرأي
ÀL ]فهو خملوق؛ٌ يشءُفالقرآن ،]٤٠:النحل .  

  .ٌ يشء:يقال له   اهللاُ ليس قول:قيل له

  M¿  ¾   ½  ¼  »      º  ¹  ¸   ¶ ÀL :قوله تسمع الأ

 )١( وىس   من اهللاُ فالقول،ءَّ اليشَ أن القول كان منه قبلَقد أخربك
  .اليشء

                                         
 ).       سبق: (»اإلبانة الكربى«، و)ب(  يف نسخة ) ١(



 
   

٦٣ 

  .)٢( هَنِّكوُه أن يمل كان يف ع:أي) ١(     M           ¿L   :ومعنى قوله

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 ).يشء: (»اإلبانة الكربى«  يف  )١(
 .من طريق حممد بن إسحاق، مع اختالف يسري يف بعض العبارات) ٢٣٢٧ (»اإلبانة الكربى«   )٢(

 خملـوق القرآن: قال من: لبوطي يقولسمعت ا: قال الربيع) ٥٦٢ (»األسامء والصفات«ويف   
 اهللا فأخربنا، ]٤٠:النحل[  :M¿  ¾   ½  ¼  »      º  ¹   ̧  ¶ ÀL اهللا قال ،كافر فهو
 بخلق اخللق خيلق تعاىل اهللا أن زعم فقد خملوق كن أن زعم فمن بكن، اخللق خيلق أنه  . 

  



    
   

٦٤ 

لَئِس١(  لفظي بالقرآن مخلوق :من قال ع(  

                                         
إن : وهـم الـذين يزعمـون أنـا نقـول): اللفظية): (٩٨ (»ُّالسنة« يف   قال حرب الكرماين  )١(

َّالقرآن كالم اهللا؛ ولكن ألفاظنا بالقرآن وتالوتنا وقراءتنا له خملوقة، وهم جهمية فساق  اهـ  . ُ
الـذين : افرتقـت اجلهميـة عـىل ثـالث فـرق: قال اإلمام أمحد ) ١٧٧٧(وعند اخلالل 

 . لوقةألفاظنا بالقرآن خم: خملوق، والذين شكوا، والذين قالوا: يقولون
ًإن صنفا من اجلهمية اعتقدوا بمكر قلوهبم، ): ٢٢٢٨ (»اإلبانة الكربى« يف قال ابن بطة 
ًأن القرآن خملوق، فكنَّوا عن ذلك ببدعة اخرتعوها، متوهيا وهبرجة عىل العامة، .. وخبث آرائهم 
 فهو كـالم اهللا إن القرآن الذي تكلم اهللا به وقاله،: فقالوا.. عىل من قل علمه .. ُليخفى كفرهم 

غري خملوق، وهذا الذي نتلوه ونقرؤه بألسنتنا، ونكتبه يف مصاحفنا ليس هو القرآن الـذي هـو 
كالم اهللا، هذا حكاية لذلك، فام نقرؤه نحن حكاية لذلك القرآن بألفاظنا نحـن، وألفاظنـا بـه 

  إلخ..دق مذهبخملوقة، فدققوا يف كفرهم، واحتالوا إلدخال الكفر عىل العامة بأغمض مسلك، وأ
ِّهو حسني الكرابييس املتكلم اجلهمي : وأول من أحدث القول باللفظ: قلت  ).هـ٢٤٨(ُ

 : قال،رون بن بديناابو جعفر حممد بن احلسن بن هقال أ) ٢/٢٨١(» طبقات احلنابلة«  ففي 
 ،ن أهـل املوصـلِ أنـا رجـل مـ، يا أبـا عبـداهللا: فقلت له، محد بن حنبلأ أبا عبداهللا ُسألت

 َ وقـد وقعـت مـسألة،ونـكُّبُ حيٌ يـسريٌ نفـرٍةنَُّ ومنهم أهل سـ، بلدنا اجلهميةِ عىل أهلُوالغالب
 .  لفظي بالقرآن خملوق: ففتنهم قول الكرابييس،الكرابييس

 َأربـع -مـه ِّكلُن يَ مـَمِّكلـُ وال ت،مهَّكلُ ال ت،ابييسَاك وهذا الكرَّاك وإيَّ إي:فقال يل أبو عبداهللا
  .اً أن يف كتايب أربعَّ إال- اً أو مخس،ٍمرار

   ؟ٍ جهمِنه يرجع إىل قولع نشأ فهذا القول عندك وما ، يا أبا عبداهللا:فقلت
 .ٍ جهمِن قولِه مُّ هذا كل:قال
 الكرابيـيس، ومـا ِ أبا عبـداهللا عـن كـالمُسمعت أيب يسأل: قال حنبل: للخالل» نةُّالس«ويف 

هـم، َ جِ صاحب هذه املقالة يدعو إىل كالم، اجلهميةُهذا كالم: فقال أبو عبداهللا أليب أحدث ؟ 
ٍه بالقرآن خملوق، فأي يشء بقي ؟َإن لفظ: إذا قال ُّ ٌ  )]١/٢٩٩(» طبقات احلنابلة«[! ِ

 ).لفظي بالقرآن خملوق: الرد عىل من قال/٢/٣١٨( للخالل »ُّالسنة«: وانظر
 .، بتحقيقي)مذكر اللفظية والتحذير من رأهيم ومقاالهت (/»اإلبانة الكربى«و

 .) لفظي بالقرآن خملوق:ري من قالفسياق ما روي يف تك/ ٢/٣٤٩(والاللكائي 



 
   

٦٥ 

-  أيب ،خملوقــةُالوةِّ الــت: قــالٍ مــا تقــول يف رجــل: قلــت ٌ، 
مـا و  ؟ وليس بمخلوق  اهللاُ كالمُ والقرآن،ٌ خملوقةِبالقرآن ناُلفاظأو

 ؟ ا ًبتدعُى مَّسمُ وهل ي ؟ِهانبتُترى يف جم
 ليس ،ِ اجلهميةُ وهذا كالم،)١( تدعبُمـ وهو قول ال،انبُ هذا جي:فقال

 .القرآن بمخلوق

M  l  k  j  i    h   g : ☺  رسـول اهللا تـال: ُقالت عائشة
  q  p  o  n  mL ]٧:آل عمران[.  

 .)٢(  بمخلوق ليسُفالقرآن

- اهللا  من ٌيشء ( :]ب/١٠[ ن قالَ م:سمعت أيب يقول ،ويهُّبَ ابن ش
 وال ، عليـهَّصىلُ ال يـ،ٌِر كـاف فهو زنديٌق؛) هُ أو كالم،هُ علم:خملوق 

 ِ إىل مذهبِّرتدُ املِ يف مالُذهبن و،ِّرتدُ املِه كاملُ مالُ وجيعل،هَ خلفصىلُي
 .)٣( ِ املالِ إنه يف بيت:أهل املدينة

-  أيب :؟ ) خملوقِنا بالقرآنُلفظ( :ا يقولونً إن قوم: قلت  
  . هذا قول جهم،ن يقُف ممُّ وهم أرش،ٌ هم جهمية:فقال

  .)٤(  هذا كالم جهم: وقال، عنده يف هذاُ األمرَمُظَوع
                                         

 ).ِهذا كافر، وهو فوق املبتدع : (»اإلبانة الكربى«   ويف )١(
اإلبانــة «، و)١٧١٢ (»مــسائل أيب داود«و. مــن طريــق املــصنف) ٢٢٥٥ (»اإلبانــة الكــربى«  ) ٢(

ُإذا رأيتم الذين «: فقال رسول اهللا : (ذكر اآلية وهي، وعندهم زيادة بعد )٢٢٤٠ (»الكربى
َيتبعون ما تشابه منه فاحذروهم؛ فإهنم هم الذين عنى اهللا  ).٤٥٤٧(رواه البخاري ).  »ِ

بيت املـال، نحـن نـذهب إىل أن : ما يصنع بمـاله ؟ قال: ُسألت أبا عبداهللا:    قال املروذي )٣(
 ). ٢٣٨٣ (»الكربىاإلبانة «.  َمال املرتد لبيت املال

 .كالمها من طريق املصنف) ٢٢٥٤ (»اإلبانة الكربى«و ،)٢١١٩(   اخلالل )٤(



    
   

٦٦ 

-  ؟  خملوق ِ لفظي بالقرآن:عمن قال 
¸  :  M  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  قـال اهللا:فقال

ÁL ]ريبَ كالمَغِّبلُحتى أ« :☺  النبيقال  ].٦:التوبة  « )١(. 
 ِن كـالمِ مـٌ فيهـا يشءُلحُصــ ال يَالةَّإن هـذه الـص«: ☺وقال النبي 

  .)٢( »ِالناس

 -  أيبفهو جهمي؛) لفظي بالقرآن خملوق ( : من قال: يقول . 

-  أيب ؟  عن اللفظية :ئلُ وس 
  .السوهمُ ال جت: ثم قال، جهمُ وهو قول،ٌ هم جهمية:فقال

-  أيب ؛ ذلـكِ أو غري،ٍلفظ بِ إىل القرآنُدِن يقصَ كل م: يقول 
 . فهو جهمي:ٌيريد به خملوق

- ]أيب  ؟فة ِ عن اللفظية والواق: وأنا أسمع  

  .] وليتعلم، فليسأل؛ًن كان منهم جاهالَ م:فقال

-  أيب ؟ةيفِ عن اللفظية والواق: وأنا أسمع   
  . الكالم فهو جهميُحسنـُن كان منهم يَ م:فقال

  . من اجلهميةٌّرش هم :ًةَّوقال مر
  . هم جهمية:خرىُ أًةَّ مروقال

-  ؛ لفظي بالقرآن خملوق:ن قالَ م:يب يقولأ  

                                         
 .غريب صحيح: ، وقال)٢٩٢٥(، والرتمذي )٤٧٣٤(، وأبو داود )١٥١٩٢(  رواه أمحد ) ١(
 .من حديث معاوية بن احلكم السلمي ) ٥٣٧(  رواه مسلم ) ٢(



 
   

٦٧ 

  . اجلهميةُ وهو كالم،يءِ رد،ٍ سوءُهذا كالم

 .ن الكرابييس يقول هذاإ :له لتق

 .ا املرييسً خلف هذا برش قد:وقال . اخلبيث، هتكه اهللا،َ كذب:فقال

 أو ،ٌ خملـوق:يقـال  أو،ٍ بيشءِ يف اللفظَمّكل يكره أن يت أيب وكان
  .)١(  خملوقُغري

- :؟ احلديثُه يطلبَ هل رأيت،سنيُ سألته عن الكرابييس ح  

                                         
 . املصنفمن طريق) ٢٢٥٤ (»اإلبانة الكربى«   )١(

َخلف الكرابييس: قلت َبرش املرييس، وخلف املرييس: َ هـشام بـن اجلهم بن صـفوان، كـام قـال : َ
 ).٦٤٤(الاللكائي  .   وهو ويل عهده،الّ املرييس عندنا خليفة جهم بن صفوان الض:عبيداهللا

َوخلف اجلهم بن صفون َ َّاجلعد بن درهم الذي قتله وضحى به خالد القرسي يوم العيد: َ َ. 
  ).٤ (»خلق أفعال العباد«. ًبلغني أن جهام كان يأخذ هذا الكالم من اجلعد بن درهم:  قال قتيبة بن سعيد

ُثار برش املرييس وخلفه حـسني الكرابيـيس: قال اإلمام أمحد  َ َ َّهـذا قـد جتهـم،   : وقـال. َ َ
ِّوأظهر اجلهمية، ينبغي أن حيذر عنه، وعن كل من اتبعه، قال ُ يس وخلف حسينًا مات برش املري: ُ

 ).٢٤٤٩ (»اإلبانة الكربى «.الكرابييس
لفظـه بـالقرآن خملـوق : (من لـم يقل: إن الكرابييس يقول: قلت أليب عبداهللا: قال املروذي

 . حسني الكرابييس: مات برش املرييس وخلفه: وقال. بل هو الكافر: ، فقال)فهو كافر
 ).   ١/١٤٩ (»طبقات احلنابلة«، و)٢٤٤٩ (»اإلبانة الكربى«

 .  جهمي: سألت أبا عبداهللا عن حسني الكرابييس ؟ فقال: قال أمحد بن أيب بكر
 ).٤٦١ و١/٨٨ (»طبقات احلنابلة«. احلسني الكرابييس عندنا كافر: وقال اإلمام أمحد

ُّفإنه قول حمدث هنى عنه أئمة السنة. لفظي بالقرآن غري خملوق:  ال يقال َّ ُ                 . 
، فهـو )لفظـي بـالقرآن خملـوق: (من قال): ٢٢٥٩ (»اإلبانة الكربى« يف ل ابن بطة قا

ّضال مضل جهمي ّ؛ فهو مبتدع، ال يكلم حتـى يرجـع )لفظي بالقرآن غري خملوق: (ومن قال. ُّ ُ ُ
عن بدعته، ويتوب عن مقالته، فهذا مذهبنا، اتبعنا فيه أئمتنـا، واقتـدينا بـشيوخنا، وهـو قـول 

 .فانظرها هناك. ثم ذكر أقوال اإلمام أمحد يف هذه املسألة. اهـ. ن حنبل أمحد ب: إمامنا



    
   

٦٨ 

 .)١(  احلديثُبُه يطلُ وما رأيت،هُ ما أعرف:فقال    

   ؟ه عند الشافعي ببغدادَ فرأيت:قلت[    

 .] وال أعرفه،ُه ما رأيت:فقال     

 . يعقوب بن إبراهيم بن سعدُنه يزعم أنه كان يلزم إ:قلت    

 .هُفِ وما أعر،هِ وال غري،ه عند يعقوب بن إبراهيمُ ما رأيت:فقال

- ؟سني الكرابييسُ عن ح: الكلبيٍ إبراهيم بن خالدٍ أبا ثور  

 . رديءٍوءُ سِم فيه بكالمَّفتكل

و يقـول  ه:فقال ؟  معكم عند الشافعي ُ هل كان حيرض:هُوسألت
 .و نحو هذا من الكالم ]أ[ ، ذلك وأما أنا فال أعرُف !!لنا ذلك

- :؟ سني الكرابييسُ ح:عفراين عنَّ بن حممد الزَ احلسنُ وسألت  

 .ثور ])أيب([ ِفقال نحو مقالة

 . أيب ثورِ مثل قوله إىل الشافعي ِوقال يل حسن يف اختالف

  

  

  

  

                                         
صاحب كالم ال يفلح، من تعـاطى الكـالم مل : وقال: (وعنده زيادة) ٢٤٤٩ (»اإلبانة الكربى« )  ١(

 .. ). خيل من أن يتجهم



 
   

٦٩ 

١( -  لمريسي ا:  يعني-   وبشر ، في جهمما حفظت(  

                                         
ُّ   اجلهم بن صفون أظهر إنكار الصفات، والقول بخلق القرآن، أمجع أهل السن)١( ُة عىل كفره، وإباحة ِّ

َقتل سنة. دمه ِ ّعىل يد سلم بن أحوز املازين صاحب رشطة بني أمية يف خراسان) هـ١٢٨: (ُ ُ ُ . 
ّوأما فتنة إنكار كالم اهللا، فـأول مـن زرعهـا ): ٥/١٢٠ (»ذم الكالم« يف قال اهلروي 

لـيس : -ٍ وهـو أسـتاذ أئمـة اإلسـالم زمانئـذ -جعد بن درهم، فلام ظهر جعد قال الزهـري 
ّاجلعدي من أمة حممد  ُ .. ،فأخذ جهم بن صفوان الرتمذي منه هـذا الكـالم، فبـسطه وطـراه

ُودعى إليه، فصار به مذهبا مل يزل هو يدعو إليه الرجال، وامرأته زهرة تدعو إليه النِّساء، حتى  ً
ًاستهويا خلقا من خلق اهللا كثريا  القـرسي َّفأما اجلعد بن درهم؛ فضحى به خالد بـن عبـداهللا.. ً

 . نيف وعرشين ومئة: عىل رؤوس اخلالئق، وما له يومئذ نكري، وذلك سنة
    وأما اجلهم بن صفوان؛ فكان بمرو، فكتب هشام عبدامللك إىل واليه عىل خراسان نـرص بـن 
ُسيار يأمره بقتله، فكتب إىل سلم بن أحوز وكان عىل مرو؛ فرضب عنقه بني نظارة أهل العلـم 

ِّفهذه قصة فتنة أهل املرشق، هبا بسطت ومهـدت ثـم سـارت يف الـبالد، . وهم حيمدون ذلك ُ َُّ
ّفقام هلا ابن أيب دؤاد، وبرش بن غياث، فمآل الدنيا حمنة، والقلوب فتنة دهرا طـويال، فـسلط اهللا  ً ً

ّعليهم علام من أعالم الدين، أويت صربا يف قوة اليقني، أبا عبداهللا أمحد بن حنبل ً  إلخ.. ًِّ
ُهـذا أبـو حمـرز جهـم بـن صـفوان ): ١٠٧ص( يف رشحـه ملنظومتـه زنجـاين  وقال ال

وكـان يغـشى .. خرج إىل العـراق .. ُالراسبي، وراسب بطن من األزد، وهو من أهل سمرقند 
ًجملس أيب حنيفة، ثم أحـدث مقـاالت خبيثـة؛ منهـا ُأن علـم اهللا حمـدث، وكالمـه حمـدث : ٍ ُ ..

لق عىل الكفر واملعايص، ولـه أن يفعـل مـا شـاء، وأن وأحدث مذهب اجلرب، وأن اهللا جرب اخل
ِتكليف ما ال يطاق حكمة منه بالغة، وأن اإليامن علم القلب بوجود اهللا دون األقـوال والعقـد  ِ ُ

ًوكان ترك الصالة نيفا وأربعني يوما متعمدا، وقال.. والعمل  ِّ َّأنا يف مهلة النظر حتى يـصح يل : ً ِ ِ ُ
ٌ والنار ما خلقتا بعد، وهذا تكذيب هللا وأن اجلنة. ُثبوت من أعبده ولـه .. ًوأهنام يفنيان آخـرا .. ُ

ًفضائح غري قليل مما ينايف السمع والعقل، فرفع أمره إىل سلم بن أحوز، وكان أمريا عىل العراق  ُِ ْ َ ُ َ
َّمن قبل املنصور، فجمع العلامء، وأحرض، وسأله عن مقاالته، قرره ببعضها، فـأمجع العلـامء  ُ ِ َ ِ- 

َ عىل أن قائل ذلك ومعتقده ملحـد خـالع ربقـة الـدين، فـأمر بقطـع يـده – سمعوا ذلك حني َ ِ ٌ ِ ٌ َ
ُورجله وصلبه، وانقطع عن األمة رش مقاالته واندرسـت، ومل يبـق أحـد يقوهلـا إال حيـث ال  َّ ٌ ُّ

ُيفطن له، إىل أن كان عيل بن إسامعيل األشعري، وفسد بينه وبني َّ أيب عـيل اجلبـائي، وأخرجـهَُ ُ 
    =ُ، وصـار ينـرصه وينـاظر عليـه]أقوال جهم: أي[ن جملسه ونفاه، فعدل إىل بعض أقواله ع



    
   

٧٠ 

- بـن سـمعت يزيـد  : قال،ةَبيد بن أيب كريمُع ]أ/١١[  بنل إسامعي
 ترك ،اًا جاحدًِر كان كاف،ن قال بقولهَ وم، اجلهم اهللاَُ لعن: يقول،هارون

 . يف اإلسالمَّ وذلك أنه شك،ا يزعم أنه يرتاد دينً،اًربعني يومأالة الص
  .)١( ذا القولبن أحوز عىل ه ُلمَ قتله س:ُقال يزيد

- سمعت أبـا  ، حدثني حييى بن أيوب،اغاينَّ حممد بن إسحاق الص
                                         

 . ُّاملعتزلة، فعاد رشها إىل األمة
ًوكان برش بن غياث املرييس من األنبار، وكان أبـوه هيوديـا مـتكلام، أدخـل عـىل اليهـود يف  ِّ

َّتوراهتم ما أدخل برش عىل املسلمني يف قرآهنم، وكان يتفق ه عىل مذهب أيب حنيفة، وكان يذهب ِ
ٌإنـه قـول : ًيف القرآن ويف نفي الصفات مذهب جهم، وكان خيـالف جهـام يف اإليـامن، ويقـول

ٌوتصديق، وكان خيالفه يف اجلرب، ويوافق املعتزلة يف نفي اخللق عن األفعال، وناظره غري واحـد 
ٍمن علامء السنة، وألزموه إلزامات مل ينفصل عنهـا، وال تـر ٌك مذهبـه عنـادا فهجـره قـوم مـن ُّ ً

 اهـ     . ًأصاحبه ومات مهجورا
 رأيت سـلم بـن األحـوز حـني :عن بكري بن معروف قالبإسناده  )٦٣٨(وعند الاللكائي 

 . وجههّ فأسود؛نق اجلهمُرضب ع
ــة يف ــم واجلهمي ــريهم للجه ــسنّة وتكف ــل ال ــر إىل ذم أه ــاب : ُّوانظ ــسنة«كت ــالل »ُّال  للخ

، )وذكـر جهـم اخلبيـث.. واب الـرد عـىل اجلهميـة والطعـن فـيهم بـاب تفريـع أبـ/٥/٨٣(
 ).متى حدث القول بخلق القرآن ومن أول من قاله/ ٣/٩(والاللكائي 

َوأما برش املرييس فهو الذي جرد القول بخلق القرآن، ودعا إليه حتى صار إمـام اجلهميـة يف  َّ
َوقد هلك س. ّعرصه؛ فمقته أهل العلم وكفروه كام سيأيت هنا  . ، فاستبرشوا بموته)هـ٢١٨: (نةَ

 .ُكان املرييس صاحب خطب ليس بصاحب حجج: قال اإلمام أمحد 
اإلبانة «، و)١٦٨٨(واخلالل . من طريق املصنف) ٣٠ (»ُّرشح مذاهب أهل السنة«   ابن شاهني )١(

 ).١٤/٣٤٢ (»تاريخ بغداد«، و)٦٣٢(، والاللكائي )٢٣٩٥و٢٣٩٤ (»الكربى
َّوترك جهم للص ٍ ُ ِالة من باب الشك يف الدينْ ِِّ ِّ ِّ َّمروي عن غري واحد من السلف، كـام سـيأيت : ِ

 ).٢٣٩٣و٢٣٨٦ (»اإلبانة الكربى«، و)١٦٨٧و١٦٧٩ ( للخالل»ُّالسنة«: وانظر). ٢٠١(برقم 
ًإن جهام واهللا مـا حـج هـذا البيـت قـط، وال : ُقال مقاتل بن سليامن) ١٦٨١(وعند اخلالل 

ًن رجال أعطي لساناجالس العلامء، وإنام كا ُ ً  . 



 
   

٧١ 

 ٍن أصحاب جهمِ مً سمعت رجال: قال،ٍجاع بن أيب نرصُعيم البلخي شُن
 : قال،هِفرُ بكتُفَ وجعل هي، ثم تركه،ا بهكان خاص ]و[ ،كان يقول بقوله

M  Z     Y   :تى عىل هذه اآلية ألام ف،)طه :سورة( َا افتتحً يومًرأيت جهام
  \  [L ]هاُككتها حلِّبيل إىل حكَّ السُ لو وجدت:قال ،]٥:طه.  

 ☺ اًف حممدَ ما كان أظر: فقال،خرىُ أٍ ثم قرأ حتى أتى عىل آية:قال
  .حني قاهلا

 موسـى صـلوات ِكرِىل ذ فلام أتى ع،)سورة القصص( َ ثم افتتح:قال
؟ ذا هٍ يشءُّ أي: ثم قال، املصحفَم دفع ث،هيجله وريد مجع  ي،اهللا عليه

 .هَ وذكره فلم يتم ذكر،هَكرِ فلم يتم ذ،ذكره ها هنا
- فلم ً جهامُ ناظرت: قال،)١( عاصم بن عيلعن ،ٍرصَ عن أمحد بن ن 

  .سَّ وتقد ناُّ ربَّ جل،ا ربِثبت أن يف السامءُي
 - عـن َئلُ وسـ]بن اجلـراح[ كيع وُسمعت : قال، أبو بكر بن أيب شيبة 

  . اهللاُ القرآن كالم:فقال ؟ القرآن
  .هَ حتى شتمٌفذكره وكيع .ا املرييسًن برشإ :فقيل له

 ؟ ا يقول هذا ًنت سمعت وكيعأ :بن أيب شيبة أليب بكر ُقلتف
  .)٢( ا يقول هذاً وكيعُ سمعت، نعم:قال

                                         
 »درء النعـارض«، والتـصويب مـن )عيل بن عاصم بـن عـيل: (»اإلبانة الكربى«  يف األصل، و) ١(

 .  البن أيب حاتم»الرد عىل اجلهمية« لعبداهللا، و»السنة«فقد أخرجه من كتاب ) ٦/٢٦١(
           . للمرييس لعنه اهللاتكفري وكيع ) ١٧٤٤و١٧٢٨(اخلالل :  انظر)  ٢(
 ،اهللا لعنـة أصـحابه وعـىل ]املريـيس: يعنـي [عليه :وكيع الق): ٤٣ (»خلق أفعال العباد« ويف    

 املريـيس :له قالُي ببغداد ءِّيس :وقال ،األخرى عىل يديه إحدى وكيع ورضب ،اهللا كالم القرآن
 .نحوه) ١٧٢٣ (»مسائل أيب داود« ويف  .نقهُع رضبت ّوإال تاب فإن ،ستتابُي



    
   

٧٢ 

 -  بن نوح سمعت يوسف:ل قا،ةَامَّ الشُبِعباس صاحـ]الـ[ حممد بن ٍ  - 
 :يقـول - بعـد ]بـن نـوح[  أنا من يوسفُ ثم سمعت:الرمحنعبد  أبو:قال

 مـا ،بنـاء لألًخيبـة :سمعت ابن املبارك يقـول :صمة يقولِ أبا عُسمعت
  .ببرش ُِك يفتٌفيهم أحد

  ؟ بارك عن هذاُ وأصحاب ابن امل، فسألت عبدان:قال يوسف
 ُمّكلتَبـارك يـُ وقـد كـان ابـن امل،ٌق صدوٌ رجلَةَصمِ إن أبا ع:فقالوا

 .)١(  هذا معناهٍبكالم
 - يقـول،ٍارَّوَ بـن سـَةَ شبابُسمعت ،بيد بن أيب كريمةُ إسامعيل بن ع : 

 عـىل ن الفقهاءِ ومجاعة م،ِرض هاشم بن القاسم ورأي أيب النَّ، رأييَاجتمع
 .هُنقُبت عُ رضَّ وإالَفإن تاب ،ستتابُ نرى أن ي،ٌدِجاح ٌ كافرَّأن املرييس

 - سـمعت: قـال،ةَبـشَثنا حممد بـن أيب ك ،لَّ هارون بن عبد اهللا احلام ُ 
 ،اهللا  عىل ُّ املرييسَ كذب، اهللاَّ ال إله إال: فقال،ً ليالِ يف البحرُفِتَا هيًهاتف

 . اهللاُة لعنِّ واملرييسَاممةُ عىل ث، اهللاَّ ال إله إال: فقال،ً ثانيةَف ثم هت:]قال[
  .اًتِّ ميَّ فخر، املرييسٍ برشِن أصحابِ مٌلُ رجِ وكان معنا يف املركب:قال

- سمعت أخي عبدالرمحن بـن  ،عبداهللا القايض ]ب/١١[  بنَارَّوَ س
 عـىل ُ الناسَ فوثب،َيينةُ كنت عند سفيان بن ع: يقول،ارَّاهللا بن سوعبد
 . جهمي: وقالوا، املرييس حتى رضبوهٍبرش

M     o  n  :يقول  مل تسمع اهللاأ ،)٢( يبةَوُ يا د،يبةَوُ يا د:فيانُه سفقال ل

                                         
ٌأما يف فتيانكم أحد يفتك به ؟:  قالعن يزيد بن هارون ) ١٧٢٢(خلالل ا  وعند  )١( َ 
 .    تصغري دابة، وهو من باب التحقري ألهل البدع)٢(

 يوم يرى ال اهللا إن: يقول املرييس اًبرش إن: عيينة بن لسفيان قيل) ٧/٦٥ (»تاريخ بغداد«ويف    



 
   

٧٣ 

q   pL  ]َفأخرب ،]٥٤:األعراف  غري األمرأن اخللَق .   
   .)١( ةَّجُم يكن عنده حـ ل، سكت:الق؟  ٌ فأيش قال برش:ِارَّقيل لسو

-  عـن ، املرضوبٍ حدثني حممد بن نوح،قيَّالدوربراهيم إ أمحد بن 
 بلغنـي أن : يقـول،سـمعت هـارون أمـري املـؤمنني ،املسعودي القايض

  ! أن القرآن خملوقُا املرييس يزعمًبرش
 .ا قطًها أحدُ ما قتلتًةـَتلِه قنََّلُقت أل؛ن أظفرين بهإ َّهللا عيل

-  سـمعت  :قـال - ٍنيـعَ أمحـد بـن مِّابن عم - إسحاق بن إبراهيم
ن ِ مـٍنفِ صـِ املريـيس يقـول بقـولٌ بـرش:الرمحن يقولإسحاق بن عبد

  . سيامهم كذا وكذا،ِنادقةَّالز
- ا ًرش بـ اهللاَُ لعـن: يقـول،ٍعـيمُسـمعت أبـا ن : قـالُ أبو بكر األعني

 . الكافرَّاملرييس
 - يقـول، بن إسـامعيل الواسـطيى سمعت حيي،يهَوُّلَ زياد بن أيوب د : 

 ،ٍ وأصـحاب بـرش،ا املريـيسً بـرشُلمـت ك: عباد بن العوام يقولُسمعت
  . يشءِامءَّ ليس يف الس:ن يقولواأ كالمهم ينتهي إىل َ آخرُفرأيت

-  بـن َ شـاذُسـمعت : قـال،ار الواسطيَّاهللا بن بشبراهيم بن عبدإ 
 .عليـه وهو يدعو ، املرييسِ من أمرٍ يزيد بن هارون يف يشءُرِناظُحييى ي
 .)٢(  املرييسُ شاذ يلعنَوجعل

                                         
 .دويبة اهللا قاتله: فقال القيامة،

 ).١٧١ (»الرشيعة«، و)١٧٤٢ و ١٧٤١(اخلالل  نحوه يف )  ١(
بـن عيينـة إذ أقبـل بـرش ا كنـت عنـد : قال أبو بكر بن خالد البـاهيل)٧/٥٤٣ (»تاريخ بغداد«ويف 

 . فأنا فيمن رضبته بيدي:بن خالداقال  . اقتلوه:بن عيينةافقال  . الكالم الرديءاملرييس فتكلم بذاك
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 - ]مـون يف َّ يتكلَ النـاسُ كنـت أسـمع: قـال، عن حييى بـن أيـوب
 ،ٍ فيـه بعلـمَ ألقول؛هَ كالمَ عليه حتى أسمعَقدمَأ أن ُ فكرهت،]املرييس

  !!بن مريم صلوات اهللا عليها الصالة عىل عيسى ُِركثُ فإذا هو ي،هُفأتيت

 وال أراك ،هـو ذاك ٌ فأهـل، الصالة عـىل عيـسىُكثرُنك تإ : لهُفقلت
  ؟  أفضل منه☺نا ُّ ونبي !صيل عىل نبيناُت

   !!ساء والنِّ،ِشطُمـ وال، باملرآةً ذلك كان مشغوال:فقال يل
- ؛ا عند أيب يوسف القايضً كنت جالس: قال، عن برش بن الوليد 

 ،ٍ عن قيس،ُ حدثنا إسامعيل: أبو يوسفل فقا، املرييسٌ عليه برشَفدخل
  .ؤيةُّ الرَفذكر حديث :☺  عن النبي،] [ريرَعن ج

ك يكفرون ُ وأصحاب،ِ هبذا احلديثُنِ إين واهللا أؤم:ثم قال أبو يوسف
 فاحـذر ،ِرسِ اجلـِ بـابُ خـشبةِ وكأين بك قد شـغلتك عـن النـاس،به

 ]أ/١٢[ .)١(  فإين مؤمن؛فراستي
-  أيب ٌرشِ وكـان بـ،يب يوسـفأجملـس  ُ كنـا نحـرض: يقول 

 َيش قلتأ و ؟يش تقولأ : فيقول،ُبِّشغُ فيِ الناسِرِ يف آخُُرضاملرييس حي
 : أبا يوسف يقولُسمعأ فكنت ،ُّ ويصيحُّ يضجُ فال يزال؟ يا أبا يوسف

  .]َّإيل[ صعدوا بها ،َّصعدوا به إيلا
َفجاء يوما فصنع: قال   .])َّإيل([عدوا به صا:  أبو يوسف فقال هذا؛َ مثلً

 َ فخفـي،ٍه يف مـسألةُرِناظُ فجعل ي،منه ِ وكنت بالقرب:قال أيب 
 ؟  بو يوسفأيش قال له أ : مني]إليه[ َقربأ للذي كان ُ فقلت، بعض قولهَّعيل

                                         
ـيس عنـده. ق املصنف مع اختالف يف بعـض األلفـاظمن طري) ٧/٥٤٣ (»تاريخ بغداد«  )  ١( ـت: (ول  ؛ِيفراس

   .من غري استثناء عىل قول املرجئة يف ترك االستثناء يف اإليامن) إين مؤمن: (، وقوله)فإين مؤمن
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 .)١( ةَ خشبَدِفسُ ال تنتهي حتى ت: أبو يوسف له]) َقال: قال([

-  ى بـن سـعيد ثنَُّ سمعت م: قال،ارَّفَّرب الصح عيسى بن أيب- 
 بـن ُاممـةُ ثَمِ ملـا قـد: قال،- )٢( ن من أهل اهليئة وكا،ٍبن بدرختن حييى 

 ،روَ مـ)٣( ؤبـذُ فلقيني م،اًخرجت يومف :]قال[. روَ مُّرشس اجلهمياأل
   .اذن هِ مِ إىل اإلسالمُ نحن أقرب:ِةَّفقال يل بالفارسي

- الكاليبٍمرو بن عاصمَ سمعت ع: قال،ٍ عيسى بن أيب حرب ، 
   اهللاَُلَّأجـ ا مـ: يقـول)٤( َّرشس اجلهمـي بـن األَاممةُسمعت ث: قال
 ِه ما كان عـىل القاتـلَلَّ ولو كان أج،ُّا قطًقه رزقَزَ وال ر،ًالَ أجُّا قطًأحد
 . يشءِارقَّه ما كان عىل السَ ولو رزق،ٌيشء

                                         
 .  ُحتى تصلب: واملعنى.  كالمها من طريق املصنف)  ٧/٦٣ (»تاريخ بغداد«، و)١٧١٩(   اخلالل ) ١(

 لبرش ة وال مرتني يقولَّ سمعت أبا يوسف غري مر: غالب الرتمذي قالعن) ٦٤٢( وعند الاللكائي 
 .  هذا اجلرسا عىلًصلوبُ م،جلنيِّ والر، فكأين بك مقطوع اليدين، دع هذا الكالم ! وحيك:املرييس

: ديثَّأهل اخلري والصالح، ومنه ما روي يف احل: واملراد بأهل اهليئة. هو زوج البنت أو األخت:   اخلتن )٢(
 .ِّ، وقد أطلقت يف الزمن املتأخر عىل من انشغل يف تعلم علم النجوم»جتاوزوا عن ذوي اهليئات«

 .هو القايض:  املؤبذ)  ٣(
 ).هـ٢١٣: ( ثاممة بن أرشس، من رؤوس اجلهمية واملعتزلة القائلني بخلق القرآن، هلك سنة)  ٤(

M   È  Ç   Æ  :قـال ،حيـث موسـى :هةِّشبُمـ نبيـاءاأل من ثالثة: - عليه لعنة اهللا -   وهو القائل       
  ÉL ]١٥٥:األعراف[،  

  ،]١١٦:املائدة[ Mv  u  t  s   r  q      p  o  n L:  قال حيث وعيسى
  .» ..ربنا ينزل«: قال حيث  وحممد

 .   ورؤسهميف آخر كتابه مع أئمة الكفر) ٥٥٠ (»ُّاإلبانة الصغرى« يف    وقد ذكره ابن بطة 
وهـو يـتكلم عـن أئمـة الكفـر ) ٢١٧ص (»تأويل خمتلف احلديث« يف وقال ابن قتيبة    

ٍنجده من رقة الدين، وتنقص اإلسالم عىل أقبح حال ومقال: وثاممة: (والبدع ِ ِ ِ ُِّ َّ ِّ ِ  اهـ . ِ
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من زعأن اهللا م  ١( ال يتكلم فهو يعبد األصنام(  

-  ثنا حـد ،ارَّ العطـُاحلسن بـنمر بن احلكم أبو ُحممد بن حممد بن ع
                                         

لقـوم موسـى حـني اختـذوا ] اهللا[وقال ): ١٣٣ص (»الرد عىل اجلهمية« يف   قال الدرامي ) ١(
£    M : ، وقــال]٨٩:طــه[ M/  .    9  8  7  6  5   4  3    2  1  0  L : العجــل

   ́   ³  ²  ±°   ¯   ®  ¬  «    ª  ©     ̈ §¦  ¥  ¤L ]األعراف.[ 
 بـه اهللا عـاب ففـيام ،تأويـل بـال انـص وتثبيته اهللا كالم حتقيق ذكرنا ما كل ففي :الدارمي قال   

 ؛وقائـل مّتكلُمـ هَّوأنـ ،عنـه عاجز غري  اهللا أن ِّبني ٌبيان والكالم القول عن عجزه يف العجل
M  O   N  M  L  K  :إبـراهيم وقـال .بـه موجـود هـو بيشء العجل يعيب يكن مل ألنه

    S  R  Q  PL اآلية إىل قوله : M  |   {L ]عـبَي فلم ،]٦٧-٦٣: األنبياء 
 اهـ. قائل متكلم هإهل وأن ّإال كالم عن بالعجز يعبدون التي وآهلتهم أصنامهم إبراهيم

 التي تلوناها يقد أعلمنا اهللا جل وعال يف اآل): ١/٥٧(» التوحيد« يف وقال ابن خزيمة 
 فقال جـل وعـال لكليمـه موسـى ، وخربنا يف حمكم تنزيله أنه يسمع ويرى ..اًقبل أن هللا وجه

 وما ال يـسمع ،]٤٦: طه [M   µ  ´  ³  ²L   :وألخيه هارون صلوات اهللا عليهام
 . يبرص كاألصنام التي هي من املوتانوال

    M  H  G  F  E :قال خليل الرمحن صلوات اهللا وسالمه عليه ألبيـه): ١/١٠٩(ً    وقال أيضا 
  O  N  M  L      K  J  IL ]أفليس مـن املحـال يـا ذوى احلجـا أن يقـول ، ]٤٢: مريم

 ثم ،يبه بعبادة ما ال يسمع وال يبرص ويعM      K  J  I  H  G  F  E    L خليل الرمحن ألبيه آزر
  .يدعوه إىل عبادة من ال يسمع وال يبرص كاألصنام التي هي من املوتان ال من احليوان

ا فكيف يكون ربنا اخلالق البارئ السميع البصري كام يصفه هؤالء اجلهال املعطلة عز ربنا ًأيض
أو ،صنام ال يـسمع وال يبـرصوجل عن أن يكون غري سميع وال بصري فهو كعابد األوثان واأل

!  "  #   M   É  È  Ç  Æ  Å  : أمل يـسمعوا قـول خالقنـا وبارئنـا،كعابد األنعام
  ,     +  *   )  ('  &  %  $L ]فأعلمنـا .  اآليـة]٤٤:الفرقان أن مـن ال 
 اهـ . ًيسمع وال يعقل كاألنعام بل هم أضل سبيال

 هم اجلهمية إن :العلم أهل بعض وقال): ١١١ (»خلق أفعال العباد« يف وقال البخاري 
 وال ،بـرصُي وال ،يـسمع ال الـذي واألبكـم ،واألصـم ،نمَّبالـص :رهبـم شبهوا ألهنم ؛هةّاملشب

 اهـ. خيلق وال ،يتكلم
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 ما :قلت ،الرمحن بن مهدي عبدُ سألت:]قال[ ،النَبَإبراهيم بن زياد س
   ؟ خملوقُ القرآن:تقول فيمن يقول

 ٌ يب رجـلُّرُمَ فكان ال ي،ِ عىل اجلرسُ لقمت؛ لو كان يل عليه سلطان:فقال
  .أسه يف املاء رُلقيتأ و،نقهُ عُبتَ رض؛ٌ القرآن خملوق: فإذا قال؛ُه سألتَّإال

- ٍعـيمُسـمعت أبـا ن : قـال،ار حممد بن حممـدَّ أبو احلسن بن العط 
 :فقـال -   خملـوقُ القـرآن: عنده من يقولَِركُوذ -  يقول ٍكنيُبن دالفضل 

 .مْهَ ج:ُ ذاك اخلبيثَى خرجَّن هذا حتِا مً شيئُواهللا ما سمعت

 - ُسمعت ،النَبَراهيم بن زياد س سمعت إب: قال،ارَّ أبو احلسن بن العط 
 ٌ فيـه بدعـةُ الكالم: يقول،- مِحممد بن خاز ؛يرَّ الرض:يعني - عاويةُأبا م

ال  و، وال التـابعون،حابةَّ وال الـص،☺ بـي فيـه النََّمَّ ما تكلـ،ٌوضاللة
   .-  القرآن خملوق:يعني -. وناحلَّالص

-  يقـول،ٍ معروف سمعت هارون بن،ارَّ العط]ُبن[ أبو احلسن : 
  . األصنامُ فهو يعبد؛ُمَّال يتكل  أن اهللا َن زعمَم

- سمعت حممـد بـن : قال،ار حممد بن حممدَّ أبو احلسن بن العط 
رى يف ُ وال تـ،مَّ أنـك ال تـتكلَ من زعم:يقول ]ب/١٢ [ العابدٍصعبُم

 فوق ، أنك فوق العرشُ أشهد، ال يعرفك، بوجهكٌ فهو كافر؛ِاآلخرة
  .نادقةَّ اهللا الزُ أعداءُ ليس كام يقول،ٍسبع سموات

- ويرالفـ سمعت هارون بن موسـى : قال،ارَّ أبو احلسن بن العط، 
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ٌ فهو كافرٌ خملوقُ القرآن:ن قالَم :امللك بن املاجشون يقولسمعت عبد
)١(  

  .هَقنُُ عُ املرييس لرضبتُ لو وجدت: يقول-  امللك عبد:يعني - وسمعته 

 ،ٍ اهللا ليس بمخلـوقُ كالمُ القرآن:-  الفروي:يعني - ل هارونوقا
  . )٢( ٌرافِفة؛ فهو كِ يف الواقَّن شكَ وم،ٌ فهو كافر؛ٌ خملوق:ن قالَم

  ؟ ةياللفظ: فقلت هلارون

 . )٣( لَّالٌؤالء مبتدعة ضه: قال

- ارَّ العطـٍ بن دينارُقال يل الفضل : يقولارَّ أبو احلسن بن العط، - 
 ! وحيـك،-  بعض اجلهمية:يعني -  لبعضهمُ قلت:- اًوأثنى عليه خري

   ؟ إىل اجلمعةُأال تذهب

  . معك اليومُ هو ذا أذهب، بىل:قال

 !؟يش أ فكان ، فصليناِ قد ذهبنا إىل اجلمعة: قال يل،ع رجام فل:قال

 .)٤(  زنادقة، هم يا أبا احلسن: ثم قال يل الفضل:قال أبو احلسن

-  يقـول، بن الـنعامنَيجُ سمعت رس:ار قالَّ العط]ابن[ أبو احلسن : 
 .ٌ القـرآن خملـوق:ن يقـولَ إن قبلنا م: وقلت له،ٍعبداهللا بن نافع سألت

                                         
 .وقد تقدم تكفري اللفظية. من طريق املصنف) ٢٠٠٧(   اخلالل )١(
 بلغنـي أن احللـواين : احلـسني البيهقـيأبو سليامن داود بـنقال ): ٧/٣٦٥(» تاريخ بغداد« يف )  ٢(

  . فرتكوا علمه، إين ال أكفر من وقف يف القرآن:احلسن بن عيل قال
 ثـم قـال ، يرمى يف احلـش: قال، سألت أبا سلمة بن شبيب عن علم احللواين:قال أبو سليامن       

  . من لن يشهد بكفر الكافر فهو كافر:أبو سلمة
 .من طريق املصنف) ١١١( البن النجاد »ن خملوقالرد عىل من قال القرآ«  ) ٣(
 .كالمها من طريق املصنف) ٦٧٤و٤٩٧(، والاللكائي )١١٢( البن النجاد »..الرد «   )٤(
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  .عِيسرتج، ا حزينً،اًعِّومل يزل متوج،  ذلكَفاستعظم

 ؛ٌ خملوقُ القرآن:لان قَ م:ٌ قال مالك-  ابن نافع: يعني-: قال عبداهللا
  .)١(  منه التوبةَعلمُيى  حتُبسُ وحيُبَّيؤد

  . وينقصُ يزيد،ٌ وعملٌ قول:ُيامنإلا :ٌوقال مالك

  . مكانهلمِن عِ ال خيلو م، مكانِّه يف كلُلمِ وع،ِ يف السامء اهللاُ:ٌوقال مالك

 . اهللا ُ كالمُ القرآن:ٌوقال مالك

 .)٢( هّل يف هذا كٍِعوهكذا قال عبداهللا بن ناف

- حييـى بـن أيب ُ سـمعت: قال،حممد بن حممد ارَّسن بن العط أبو احل 
َّ الرسَةَيفِقط  ُ فقال ابـن، عليهُ الناسَشَّ فتشو،يينةُكنا عند ابن ع : قال،اجَّ
  .ٌ برشَمِدَ ق: قالوا ؟ ما هذا:يينةُع

  ؟ ما يقول :قال

 . خملوقُ القرآن: يقول:قالوا

                                         
ّ قد تقدم عن كثري من السلف أنه يستتاب، فإن تاب وإال رضبته عنقه، وقد روي عن اإلمام  مالك  ) ١( َّ

بـن ا حـدثنا احلـسني : قـالالطـرباينك مـا رواه  القول بقتل من قال بخلق القـرآن، ومـن ذلـ
 مالـك  كنـت عنـد:قـال -   وكان من ثقات املسلمني-   بن خلف الطرسويسى حدثنا حيي،إسحاق

 ، زنـديق: فقـال مالـك ؟ ما تقول فيمن يقول القرآن خملوق، يا أبا عبداهللا: فقال،فدخل عليه رجل
 .  م هذا القولّ وعظ،ام سمعته منكّ إن: قال.تها سمعً يا أبا عبداهللا إنام أحكي كالم: فقال.اقتلوه

 ).٦/٣٢٥ (»احللية«بتحقيقي، وأبو نعيم يف ) ٣٧٥ (»ُّالسنة«   رواه حرب الكرماين يف 
القـرآن :  مـن قـال: عن مالـك، روى ابن نافع: القايض عياضقال): ٨/١٠٢ (»ِّالسري«   ويف

 اهـ.  وال تقبل له توبة، يقتل:لك قالعن ما،  ويف رواية برش بن بكر: قال. خملوق جيلد وحيبس
 ). ٥٥( وانظر ما تقدم برقم 

 ).٥١٧(من طريق املصنف، وسيأيت خترجيه كذلك يف ) ١١٢( البن النجاد »..الرد «   )٢(
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  .)١(هِقنُُ عِبْايل برض الوَرُ وجيئوا بشاهدين حتى آم، جيئوين به:قال

- َالدورقي سمعت أمحد بن إبراهيم : قال، أبو احلسن  سمعت : يقولَّ
  :راسانُ خِن أهلِ يل مٍّ عمُ حدثني ابن:مروان بن معاوية يقول

 .)٢( اً أربعني صباح  يف اهللاَّ شكًام جهأن

 - عت عيل بن احلسن سم: قال،الرمحنبويه أبو عبدَبداهللا بن أمحد بن ش ع 
 ،ٌ وعمـلٌ قول:يامناإل : يقول عبداهللا سمعت:يقول -  ٍ ابن شقيق:يعني - 

  .ُنقصَ ويُيزيد

 وال ،صارىنـا لنحكـي كـالم اليهـود والنَّـإ ]أ/١٣[ :وسمعته يقول
 .)٣(  اجلهميةَ أن نحكي كالمُستطيعَن

عـىل  ،ٍ فوق سبع سموات ناَّ رب نعرُف: وسمعت عبداهللا يقول:قال
 ، هـا هنـا:ُ وال نقول كـام قالـت اجلهميـة،ٍّدَ بحقهن خلِ مٌ بائنِشالعر

  .)٤( ِ بيده إىل األرضَوأشار

                                         
 .من طريق املصنف) ٥٠١( الاللكائي )  ١(

 ؛رش املرييس إذ أقبل ب،بن عيينةا كنت عند : أبو بكر بن خالدقال): ٧/٦٥(» تاريخ بغداد« ويف 
 . فأنا فيمن رضبته بيدي:بن خالدا قال . اقتلوه:بن عيينةا فقال .م بذاك الكالم الرديءَّفتكل

 ). ًلعن اهللا جهام: (من طريق املصنف، وزاد) ٦٩(البن النجاد  »الرد عىل من قال القرآن خملوق«  ) ٢(
 . هو الفزاري : ومروان) ٢٣٤٥ (»اإلبانة الكربى«، و)١٦٨٧(واخلالل 

 .نحوه عن يزيد بن هارون ) ١٧٤(وتقدم برقم 
 ).٢٣(وتقدم خترجيه برقم . من طريق املصنف) ٧١( البن النجاد »الرد عىل من قال القرآن خملوق«   )٣(
) ٤٢٩و٣٣٨( حلـرب الكرمـاين »ُّالـسنة«و. املـصنفمـن طريـق ) ١٤( للدشـتي »إثبات احلد«   )٤(

 .  ابن املبارك : ، وعبداهللا هو)١٦٢(ي  للدارم» عىل اجلهميةالرد«بتحقيقي، و
ٌوهذا مشهور عن ابن املبارك، ثابت): ٥/١٨٤(» جمموع الفتاوى« يف  قال ابن تيمية   عنه من غـري ٌ
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 - ثنـا  -   من كتابهَّ عيلًمالءإ -  نصاري إسحاق بن موسى أبو موسى األ
 ]ابـن[الرمحن بن احلارث  فحدثني عبد: قال، عن ابن إسحاق،كريُيونس بن ب

ىل  إَمـرُ عبداهللا بـن عَ بعث:قال ، بن أيب سلمة عن عبداهللا،عبداهللا بن عياش
 ؟  ]هَّرب[ ☺ مدهل رأى حم :يسأله  عبداهللا بن عباس

   .آهَ قد ر، إليه أن نعمَفبعث

 ؟ آه َ كيف ر: وقال،رسوله إليه َّفرد

 يف ٌ ملـك:ِن املالئكـةِربعة مـأه ُ حتمل،ٍن ذهبِ مٍّريسُآه عىل كَ ر:فقال
                                         

ًوجه، وهو أيض  اهـ.ٍ وإسحاق بن راهويه، وغري واحد من األئمةا صحيح ثابت عن أمحد بن حنبل،ٍ
َّلو ومباينة اهللا تعاىل خللقه متفق عليه بني الـسلف ال ّوإطالق احلد هللا تعاىل عىل معنى إثبات الع ُ

 .وأقره عليه اإلمام أمحد . َّينكره إال اجلهمية املعطلة كام قال اإلمام عبداهللا بن املبارك
ُحيكى عـن ابـن املبـارك، قيـل لـه: قلت ألمحد بن حنبل: حدثني القييس:   قال األثرم كيـف : ُ

َّنعرف ربنا تعاىل ؟ فقال ُ ِ ٍّ السامء السابعة عىل عرشه بحديف: َ ِ َّ  .     هكذا هو عندنا: ُفقال أمحد. َِّ
                ).١٨ (»إثبات احلد«    رواه اخلالل كام يف 

ِّواحتجوا يف إثبات احلد هللا ): ١٠٠ص (»إثبات احلد« يف كتابه     قال الدشتي  ِ بـنص ِّ
ِاء، وال بأهواء أنفسهمِوما قالوا يف ذلك باملقاييس واآلر. ُّالكتاب والسنة  اهـ. ِ

ّوقد ثبت عـن أئمـة الـسلف أهنـم قـالوا): ٣/٥٩٠ (»بيان تلبيس اجلهمية« يف     قال ابن تيمية  هللا : (َّ
ُ، وأن ذلك ال يعلمه غريه، وأنه مباين خللقه، ويف ذلك ألهل احلديث والسنة مصنفات)ّحد ُّ ُ  اهـ. َّ

ُّ    وبني ابن تيمية سبب إطالق أهل الس وذلك ملا أنكـرت اجلهميـة علـو : نة احلد هللا تعاىل فقالَّ
ُب سـَّ ابن املبارك أن الـرّبني، )ليس هللا حد: (َّالرب تعاىل ومباينته من خلقه، وقالوا بحانه عـىل ّ

  فذكروا.ِهِ من خلقٌ بائن،هِ بأنه فوق سمواته عىل عرش:قالف ،م عنهٌنفصلُ مه، خللقٌباينُ مِهِعرش
له ينفون ملزومه الذي هـو موجـود فـوق العـرش   وبنفيهم،فيه اجلهمية الزم ذلك الذي تنله

ن عـرف مـا بـني قـول َ مـّ وهذا يفهمه كل.ٍّ بحد: قال ؟ٍّ بحد: فقالوا له،باينته للمخلوقاتُوم
 اهـ. ن الفرقِحدة م وبني اجلهمية املال،اعةـة واجلمنَُّّاملؤمنني أهل الس

ِّىل من أهل العلم من املتقدمني واملتـأخرين يف مقدمـة    وقد مجعت أقوال من أثبت احلد هللا تعا ِّ
 . للدشتي »ِّإثبات احلد هللا تعاىل«حتقيقي لكتاب 
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 يف ٌ وملـك،ٍ ثـورِ يف صورةٌ وملك،ٍسدأ ِرة يف صوٌ وملك،ٍ رجلِةَصور
 .)١( ٍن ذهبِراش مِ دونه ف،َ خرضاءٍ يف روضة،ٍ نرسِصورة

- قـال، عن ابن إسحاق،ٍكريُ بن بُثنا يونس ،ُّنصاري أبو موسى األ : 
هـل رأى  : سأل مروان أبـا هريـرة : قال،فحدثني داود بن احلصني

 .آهَر نعم قد :فقال  ؟ ه َّ رب☺ ٌدحمم

- ثنـا أبـو عمـران ،مـيَمد العَّالـصعبد ا أبو ثن، إسامعيل أبو معمر 
 قـال : قـال،عـن أبيـه  ،شـعرييب بكر بن أيب موسى األأ عن ،اجلوين

 ٍةَّن فـضِ مـِتـانَّ وجن،هام وما فيهامُ آنيتٍن ذهبِ مِتانَّجن«: ☺ رسول اهللا
 رداء َّإال م ِّهبـَروا إىل رُنظـَ أن يَ وبـنيِومَ وما بني الق،هام وما فيهامُيتِآن

 .)٢( »ٍ عدنِةَّنَه يف جِ عىل وجهِربياءِالك

                                         
 لآلجـري »الـرشيعة«، و)٣٨( البـن أيب شـيبة »العـرش«، و)٢٧٥( البن خزيمـة »التوحيد«  ) ١(

ٍمن طرق عن حممد بن إسحاق به) ١٠٣٤(  .ةوإسنادها صحيح، وهلذا األثر شواهد كثري. ُ
 من حـديث حممـد بـن »اإلبانة«أخرجه ابن بطة يف كتاب ): ١١٣ (»العرش«   قال الذهبي  يف 

 اهـ . إسحاق، وهو عىل رشط أيب داود والنسائي وغريمها
 احلكـم، بـن إبـراهيم: عبداهللا أيب عىل وقرأت:  اخلاللقال )١٧٨ (»املنتخب من العلل«   ويف 

  ؟ ربه  حممد رأى هل: عباس ابن سألت: قال عكرمة، عن أيب، حدثني: قال
  اهـ.حهَّحَفص بطوله، عليه  وقرأته.لؤلؤ من رتِس دونه نعم،: قال  

 . لربه ثابت عند مسلم كام سيأيت ُ يف رؤية النبيحديث ابن عباس :    قلت
َّ  وأما ما رود يف صفة محلة العرش؛ فقد صح   ).١١٤٦(انظر أثر  ًمرفوعا من حديث ابن عباس ِ

محلة العرش أحـدهم عـىل : عن هشام بن عروة قال) ١١٤ (»التوحيد«وروى ابن خزيمة يف    
.   َّصورة إنسان، والثاين عىل صورة ثور، والثالث عىل صورة نـرس، والرابـع عـىل صـورة أسـد

 .وإسناده صحيح
 ).١٨٠(، ومسلم )٤٨٧٨(، والبخاري )١٩٧٣١و١٩٦٨٢(  رواه أمحد ) ٢(
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- عن أبيه،ليامنُعتمر بن سُ ثنا م،ريس أبو حييىَّاألعىل بن محاد الن عبد ، 
 يا :يحةَّ بني يدي الصٍنادُنادي مُ ي: قال،عن ابن عباس  ،رضةَعن أيب ن

 وينـزل : قـال،ُواألموات ُعها األحياء فيسم. أتتكم الساعة،ُأهيا الناس
 M Ð   Ï  Î  ÍÌ    Ë     Ê  L :ٍنـادُنادي مُ الدنيا فيِامءَّىل الس إهللا ا
 .)١( ]١٦: غافر[

 - ٍكريُ ابن ب:يعني -  ثنا يونس ، أبو موسى األنصاري إسحاق بن موسى 

̂    :  M اهللا ِ احلـسن عـن قـولُسـألت ،نـصورَ ثنا عباد بـن م-    ]  _
`L ]١٣:النجم[  

 ! ؟ يا عبادُّكُتشأ ،ه ِّبَ رِن عظمةِ مً رأى عظمة:قال

   ؟آهَ قد ر:]لك[  أن أقولُ تريد: فقال، عن ذلكَ عكرمةُفسألت

  .)٢(  عكرمةُسَع نف حتى انقط، ثم رآه، ثم رآه،فقد رآه

-  أيب ،ب احلريرِصاح - ٍبو كعبأ حدثنا ،]عاذُبن م[عاذ ُ ثنا م - 

                                         
 »مـستدرك«، و)١٨٤٢٧( ابـن أيب حـاتم »تفـسري«، و)١٤٠( للـدارمي »الرد عـىل اجلهميـة«   )١(

 .وهو كام قال. وصححه) ٢/٤٣٧(احلاكم 
  .، وليس عندهم قول احلسن)٢٧/٤٨( ابن جريرالطربي »تفسري«، و)١٠٣٨ (»الرشيعة«  ) ٢(

 ...).ورأى .. رأى مجاله وعظمته، ورأى : قال احلسن: (ولفظه) ٩٠٧(  ورواه الاللكائي 
: أخربنا املروذي، عن أيب عبداهللا عن يزيـد بـن عبـاد، قـال): ٧/١٧٤( للخالل »ُّالسنة«   ويف

: فـذكر احلـديث. إذا غاب: قاال، M    #      "  !L : سألت احلسن وعكرمة عن قول اهللا تعاىل
M D  C  BL هو ريب: قال احلسن.  M       J  I  H  G  FL يا أبا سعيد هل شاهده ؟ : فقلت

رأى عظمة ربه، : فتلّكأ احلسن، وقال M  {  z  y  x   w  vL : فقرأها حتى بلغ. منع: قال
ّأريد أن تبني يل: ما تريد ؟ قال: فقال عكرمة. ورأى أشياء  . قد رآه ثم رآه: فقال. ُ

 ). ٧/١٧٤ (»بيان تلبيس اجلهمية«ً انتهى نقال من 



    
   

٨٤ 

 مـا كـان ،م املـؤمننيُ يا أ:َةَ سلمّم ألُقلت : قال،ر بن حوشبْهَدثني شح
  ؟ن عندكا إذا ك☺ اهللا ِ رسولِء دعاُأكثر

  .»عىل دينك يت قلبِّب القلوب ثبِّيا مقل« :☺ ِه دعائُ أكثر كان:قالت

 القلـوب َبِّقلـُيـا م« :كءعا دَ ما أكثر، اهللاَ يا رسول: لهُ فقلت:قالت
  ؟»دينكعىل  ت قلبيّبَث

 نِ مـِنيَعُصـبُ أَه بـنيُ وقلبـَّ إالٍّن آدمـيِ مـَه ليسَّنإ ، سلمةّمُيا أ« :قال
 .)١( » وما شاء أزاغ،َ أقامَ ما شاء، اهللاِابعَصَأ

  
  

  

  

  

  

                                         
 عـن البـاب  ويف:وقـال. حسن يثحد هذا: وقال) ٣٥٢٢(، والرتمذي )٢٦٦٧٩(  رواه أمحد ) ١(

  اهـ. ارمه بن ونعيم ،عمرو بن وعبداهللا ،وجابر ،وأنس ،سمعان بن ساَّوالنو ،عائشة
 .نحوه من حديث عبداهللا بن عمرو بن العاص ) ٦٨٤٤(  وروى مسلم 
باب اإليامن بأن قلوب اخلالئق بني أصـبعني ): (٣/١١٥٦( »الرشيعة« يف   قال اآلجري 

ثم ساق يف هذا الباب هذا احلـديث عـن مجـع مـن الـصحابة ). بال كيف  من أصابع الرب
 اهـ .  هؤالء اجلهمية يتعاظمون هذا:قال برش بن احلارث: ريض اهللا عنهم، ثم قال



 
   

٨٥ 

  )١( ة في الواقف◙ قول أبي عبداهللا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  أيب؟  عن الواقفة َِلئُ وس 

  ، فهو جهمي؛ِ بالكالمعرُفُ ويُمِاصُ خي]منهم[ ن كانَ م:فقال أيب
                                         

إن : (وهم الذين يزعمون أنا نقول): الواقفة( ):بتحقيقي/٩٧ (»ُّالسنة« يف قال الكرماين  )  ١(
 اهـ  . ّ، وهم رش األصناف وأخبثها)ري خملوقغ: القرآن كالم اهللا، وال نقول

 .  أن الواقفة إحدى فرق اجلهمية الثالثوقد تقدم قول اإلمام أمحد 
ّهؤالء الواقفة، هؤالء الشاكة: ال تقل: قال اإلمام أمحد  )٢٠٩٧ (»اإلبانة الكربى«.   ّ

ٌصنف من اجلهمية: الواقفة ؟ قال: قلت أليب عبداهللا: قال احلسن بن ثواب  . استرتوا بالوقفِ
ٌّ الواقفة رش:محد بن حنبل يقولأ سمعت أبا عبداهللا :عدشاهني بن السميقال   ،ن اجلهميـةِ مـَ

أيب  إسـحاق بـن : وسمعت أبا عبداهللا يقول: قال. فهو كافر)لفظي بالقرآن خملوق( :ومن قال
 : قال،)اًن تورعأنا أقف يف القرآ( : وسألت أبا عبداهللا عمن يقول: قال.ومُإرسائيل واقفي مشئ

 هـذا ،مني عىل أن القرآن كالم اهللا غـري خملـوقِّ إمجاع العلامء واألئمة املتقد،ينِّ يف الدٌّذاك شاك
 )١/٤٦٠( »طبقات احلنابلة« . وأدرك من كان قبلهم عىل هذا،يوخُّين الذي أدركت عليه الشِّالد

: ت أبا عبداهللا أمحد بن حنبل، قلتسأل: قال إبراهيم بن احلارث) ٣٦٣( للكرماين »ُّالسنة«   ويف 
 ليس بمخلوق ؟: ال أقول القرآن خملوق، وال أقول: ُّ عبداهللا، يكون من أهل السنة من قاليا أبا

ّال، وال كرامة، ال يكون من أهل السنة، قد بلغني عن ذاك اخلبيث ابن معدل أنه يقـول : قال ُ ُّ
 .ُهبذا القول، وقد فتن به قوم كثري من أهل البرصة

كـالم : هلم رخصة أن يقول الرجل: ُسمعت أمحد سئل): ١٧٠٥ (»مسائله«قال أبو داود يف 
ُّلوال ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت؛ ولكن حيث ! ومل يسكت ؟: اهللا ثم يسكت ؟ فقال

َّتكلموا ألي يشء ال يتكلمون َّ  . 
 .الواقفةَّتكفري من شك يف تكفري ) ١٩٧(وقد تقدم يف التعليق عىل أثر رقم 

ذكر /١/٥٢٦ (»الرشيعة«، و)الرد واإلنكار عىل من وقف يف القرآن/٢/٢٠٤(اخلالل :  انظر
 خملـوق اإليامن بأن القرآن كالم اهللا غـري/٢/٣٧٠ (»اإلبانة الكربى«، و)النهي عن مذاهب الواقفة

، )خملـوق، وال غـري خملـوق: ال نقول: ًخالفا عىل الطائفة الواقفة التي وقفت وشكت وقالت
 ).ا فيه شاكآنياق ما روي يف تكفري من وقف يف القرِس/٢/٣٢٣(والاللكائي 



    
   

٨٦ 

  ،انب حتى يرجعُ جي؛ِ بالكالمعرُفُ ين يكن ملَوم

 .)١( ]مَّيتعلو[ ، يسأل؛ٌلمِن مل يكن له عَوم

-  أيب ؟ة والواقفةَّ عن اللفظي: وأنا أسمع   

  .مَّ وليتعل، فليسأل؛ٍمـ ليس بعالًالِمنهم جاهن كان َ م:فقال

-  أيب  -؟ والواقفة ،وسئل عن اللفظية -خرى ُ أًةَّ مر 

  . فهو جهمي؛َ الكالمُنِسُن كان منهم حيَ م:فقال

  .)٢( ن اجلهميةِ مٌّ هم رش:خرىُ أًةَّوقال مر

                                         
  ).٢١٢٢و٢١٢١ (»اإلبانة«وابن بطة . من طريق املصنف) ١٨٢٤و١٧٨٦(اخلالل    )١(

غري خملوق، : سألت أبا عبداهللا عمن وقف، ال يقول: عن املروذي قال) ١٧٨٤(  وعند اخلالل 
 . غري خملوق؛ فإن أبى فهو جهمي: إن العلامء يقولون: يقال له:  قالكالم اهللا ؟: أنا أقول: قال

ّالبقـالني، : من وقـف فيـه فـإن كـان ممـن ال يعقـل مثـل: ) هـ٢٤٤(قال أمحد بن منيع 
ِّوالنساء، والصبيان؛ سكت عنه، وعلم، وإن كان ممن يفهم؛ فأجره يف وادي اجلهمية ُ ِ ُ ِّ.  

 ).١/٤٢٤( »احلجة يف بيان املحجة«
ال أدري خملوق ( :ا فيه يقولاكَ شَ فوقف  يف كالم اهللاَّكَن شَوم: ال ابن أيب حاتم وق

    .رّفَكُم يـ ول،َعِّدُ وب،َمِّلُ عًاهالَ يف القرآن جَ ومن وقف. فهو جهمي؛)أو غري خملوق
 ).١/١٧٨( الاللكائي 

ّتأمل هذا يف تفريق السلف بني العامل والعامي يف إقامة احلج: قلت ُ  .  ةَّ
 .ًزيادة بيان فيمن يزعم أنه وقف تورعا) ١٥٧(وقد تقدم يف التعليق عىل أثر رقم 

 ).١٧٠( تقدم خترجيه برقم   )٢(
إن بعـض : قلـت] اإلمام أمحـد[سألت أبا عبداهللا : أن أبا احلارث قال) ١٧٩٩(  وعند اخلالل 

ىل الناس تزيينًا من اجلهميـة، ُّهم أشد ع: ٌّإن هؤالء الواقفة رش من اجلهمية ؟ قال: الناس يقول
كون الناس، وذلك أن اجلهميـة قـد بـان أمـرهم، وهـ  إنـا ال نـتكلم،: ؤالء إذا قـالواُهم يشكِّ

    =القـرآن: أقـول: وسمعته يسأل عمن قال: قال. استاملوا العامة، إنام يصري إىل قول اجلهمية



 
   

٨٧ 

- وذكرنا  -ب قال حييى بن أيو : قال،اغاينَّ حممد بن إسحاق الص
  -  وال غري خملوق، القرآن خملوق: نقولال :ين يقولونِ الذَاكَّكُّله الش

  :-  يلٍصديق -ادَّ أليب شدُ كنت قلت:فقال حييى بن أيوب   

  . صغريٌّن قال هذا فهو جهميَم

   .)١(  كبريٌّ وهو اليوم جهمي:قال حييى

 

 

  
  
  

                                         
 .لوقغري خم: ٌّال، هذا شاك، ال حتى نقول: كالم اهللا، وأسكت ؟ قال

إن يعقـوب بـن شـيبة، وزكريـا : قلت أليب عبـداهللا: عن حنبل قال) ١٧٩٧(   وورى اخلالل 
 . بن عامر إهنمـا أخذا عنك هذا الوقف الرشكي

ُكنّا نأمر بالسكوت، ونرتك اخلوض يف الكالم، ويف القرآن، فلام دعينا إىل أمـر :   قال أبو عبداهللا ُّ ُ
ّما كان بدا لنا من أن ندفع ذاك، و  . نبني من أمره ما ينبغيُ

 ال أقول خملوق، وال غري خملوق ؟ : قلت أليب عبداهللا فمن وقف؛ فقال
ُّكالم سوء، هو ذا موضع السوء وقوفه، كيف ال يعلم ؟ إما حالل، وإمـا حـرام، إمـا : فقال ُ

ً القرآن عن أن يكـون خملوقـا، وإنـام يرجعـون هـؤالء إىل أن ّهكذا، وإما هكذا، قد نزه اهللا 
القرآن كالم اهللا غري خملـوق، بكـل . إنه خملوق، فاستحسنوا ألنفسهم فأظهروا الوقف: قولواي

 .     جهة، وعىل كل ترصيف
ّالواقفة رش من اجلهميـة بعـرشين مـرة، : قال عثامن بن أيب شيبة) ٢١٩٤ (»اإلبانة الكربى« ويف   )١( ٌّ

وا يف اهللا  .  هؤالء شكُّ



    
   

٨٨ 

عن أيبما حفظت   وغريه من املشايخ    
  )١(  حنيفةيف أيب

                                         
 .  ونال منه،بيد فوقع فيهُمرو بن عَإىل قتادة فذكر ع جلست :ل قال عاصم األحو   )١(

 ! ؟ٍ بعضهم يف بعضُاء يقعـ أال أرى العلم،اب ََّ أبا الخ:فقلت له  
  ؟   ذرُحت حتى َذكرُن تأ فينبغي هلا ،ًذا ابتدع بدعةإ َجلَّال تدري أن الرو أ، يا أحول:فقال   

 ).٢٥٦(، والاللكائي )٥/٩٧ (»الكامل«  رواه ابن عدي يف 
 هـذا إن :عيينـة بـن لـسفيان ُقلت :اءَّاحلذ جعفر أبو  قال)٢٢٩١ (»العلل ومعرفة الرجال«ويف 
 .العافية ربكم وسلوا ،بدعته الناس فواِّعر :قال - حييى أيب بن إبراهيم :أعني -  القدر يف يتكلم
ّكلـم يف املعـىل بـن  وقـد ت- ُّقال بعض الصوفية لعبداهللا بن املبـارك ) ٣/٥٦ (»املعرفة والتاريخ«ويف  ّ

ّاسكت، إذا مل نبني كيف يعرف : فقال له! يا أبا عبدالرمحن تغتاب ؟: -هالل  ِاحلق من الباطل ؟  ُ َّ 
 إىل أيب راب النخـشبيُ أبـو تـجـاء: قال عبداهللا بـن أمحـد) ٢/١٨٣(» طبقات احلنابلة«ويف 
لعلامء ال تغتب ا:فقال أبو تراب. فالن ضعيف، فالن ثقة: ، فجعل أيب يقول!   

 .    ليس هذا غيبة، هذا نصيحة، وحيك:فالتفت أيب إليه، وقال له
 وابـن ،وسـفيان ،شـعبة سـألت :عن حييى بن سعيد، عن أبيه، قال) ٦٩٧ (»ذم الكالم«ويف 
 . أمره ِّبني :اًمجيع قالوا  ؟ِّبنيُأ أو أسكت ضعف أو ،مةُفيه هت يكون الرجل عن اومالًك ،عيينة

 ليوسف بـن أسـباط عـن ُ حكيت:اءَّرف أبو صالح القال) ١/٢٣٢(قييل ُلعل» ضعفاءال«ويف 
  .ّ احلسن بن حي:ي يعن. ذاك يشبه أستاذه: فقال،ا من أمر الفتنًوكيع شيئ

   ؟ أن تكون هذه غيبةُ أما ختاف: قلت ليوسف:قال
ا بام أحدثوا  الناس أن يعملوى أنا أهن، هلؤالء من أمهاهتم وآبائهمٌ أنا خري! ؟م يا أمحقـ ل:فقال

 . عليهمَّ ومن أطراهم كان أرض،همُهم أوزارَبعتفت
 هـلأ عـىل ُيفهـم ال مـن ُبعـض عاب وقد): ٦/٤٤٣ (»العلل« يف كتابه قال الرتمذي 

، الرجال يف مواَّتكل قد التابعني من األئمة من ٍواحد غري وجدنا وقد الرجال، يف الكالم احلديث
 بن طلق يف جبري بن ُسعيد مَّوتكل اجلهني، معبد يف امَّلتك قد وس،ووطا ،البرصي احلسن :منهم

 أيـوب عـن ويُر وهكـذا. األعـور احلارث يف الشعبي وعامر النخعي إبراهيم مَّوتكل ،ٍحبيب
، وسليامن التيمي، وشعبة بن احلجاج، وسفيان الثوري، ومالك بن عون بن وعبداهللا السختياين،

 أهنـم العلـم أهل من وغريهموعبدالرمحن بن مهدي، أنس، واألوزاعي، وعبداهللا بن املبارك، 
    =للمسلمني، النصيحة -  أعلم واهللا - عندنا ذلك عىل محلهم وإنام .فواَّوضع الرجال يف تكلموا



 
   

٨٩ 

                                         
 لكـي هؤالء ضعف نواّبيُي أن عندنا أرادوا إنام الغيبة، أو ،الناس عىل الطعن ادواأر أهنم ُّظنُن ال

 احلـديث، يف ًهامَّتُمـ كـان وبعـضهم بدعة، صاحب نكا فواِّعُض الذين من بعضهم ألن عرفوا،ُي
 عـىل شـفقة أحـواهلم نـواِّبيُي أن األئمة هؤالء فأراد خطأ، وكثرة ٍغفلة أصحاب كانوا همَوبعض

  اهـ.واألموال احلقوق يف الشهادة من فيها تَّثبتُي أن ُّأحق ينِّالد يف الشهادة ألن ؛اًتيثبوت ينِّالد
 

ِمن الذي تكلم يف أيب حنيفة من العلمـاء -١ َّ . 
 .ًاملخالفات التي أخذت عليه وكانت سببا يف طعن أهل العلم فيه -٢
 . ُّسبب إيراد املصنف هلذا الباب يف كتابه االعتقاد والسنة -٣

               :   وتفصيل ذلك

 

 :       املتأمل يف أسامء الذين ذكرهم املصنف وغريه ممن مجع يف هذا الباب يرى أنه قد اجتمع فيهم أمران
 .أهنم ممن عارصه، وجالسه، وخالطه، وسمع منه، فهم أعلم الناس به :األول  

 سنحيـو ،عنـه ُثِّدُحيـو ،الرجل ُويذكر ،البالد من علينا يقدم الرجل كان :زيد بن محاد ال   ق
  .قولي ما غري عىل وجدناه ؛بالده أهل سألنا فإذا ،عليه الثناء

 ). ٢٧٤ (»الكفاية يف أصول الرواية«   .بالرجل عرفأ الرجل ِأهل بلد :يقول وكان :قال    
ُّأهنم أئمة الدين والورع والسنة يف وقتهم، وهم شهود اهللا تعاىل عىل خلقه، والطعـن : والثاين    ِّ

ُّ يف نقلة الدين والسنةفيهم طعن ِّ.  
ُّوقد نقل اتفاقهم يف الطعن يف أيب حنيفة ورأيه ومذهبه غري واحد من أهـل العلـم والـسنة 

 :ومن ذلك. وغريهم
 أدركـت أهـل العلـم ،عليك باألثر فالزمـه: ، قال) هـ٢١٣(بن سالـم سود  األ-١

 ). ٣٧١(سيأيت برقم .     يكرهون رأي أيب حنيفة ويعيبونه
 . ) هـ٢٣١(إسحاق بن راهويه  -٢  
 كان أول أمره يف خراسان صاحب رأي، وكان عىل ما كان عليه أهل بلده مـن تعظـيم أيب   

 ! ٌوأنا أظن أن ليس جيرتئ أحد أن خيالف أبا حنيفة : حنيفة، حتى قال
َّ ثم ملا حج ومر بالبرصة وجالس أهل العلم وجدهم ينكـرون عـىل أيب حنيفـة وعـىل مـن    

ثـم نظـرت : (، والشاهد منهـا قولـه)٢١٣(، كام سيأيت ذكر قصته يف حاشية أثر رقم روى عنه
      =    اهـ ). بعد فإذا الناس يف أمر أيب حنيفة عىل خالف ما كنا عليه بخراسان
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 .  ) هـ٢٤٢( القايض حييى بن أكثم -٣ 

 بـن ىحييـ ُكلمـت: حـرب بـن ليامنُس الق )٢/٧٩٤ (»املعرفة والتاريخ«روى الفسوي يف 
 قـد ولكـن ؛التنـازع دع :له فقلت .حنيفة أبا وذكر: لاق. رأي بصاحب لست إين: فقال ،أكثم
ِمح ٍواحد ٍبرجل فأخربين ،الكوفة وغري ،بالكوفة أئمة ِهزمان يف كان   !؟ أيهَور هَأمر َدَ

  ..ساعة فسكت: ليامنُس قال
 أدركهـم مـن أهـل  يف عقيدته التي نقل فيها إمجاع من) هـ٢٨٠( حر ب الكرماين -٤

 .ًالعلم، فقد نقل إمجاعهم يف الطعن يف أيب حنيفة ورأيه كام يسأيت ذلك قريبا
 . رمحهام اهللا تعاىل) هـ٣١٦( ابن أيب داود -٥

 الوقيعـة يف :يقـولّ السجـستاين  ابن أيب داودُ سمعت)٧/١٠(» عفاءُّالض« يف قال ابن عدي
  . فيهَمَّ وقد تكل؛ختياينّ أيوب الس: ألن إمام البرصة؛ إمجاع من العلامءحنيفةأيب 

  .م فيهَّ وقد تكل، الليث بن سعد:وإمام مرص. م فيهَّ وقد تكل؛ الثوري:وإمام الكوفة
  .م فيهَّ وقد تكل؛ عبداهللا بن املبارك: وإمام خراسان. وقد تكلم فيه؛ األوزاعي:وإمام الشام

 اهـ  . فالوقيعة فيه إمجاع من العلامء يف مجيع اآلفاق
 ما :ل ألصحابهبإسناد صحيح عن ابن أيب داود، قا) ١٥/٥٢٧(» هتارخي«وروى اخلطيب يف 

 ، واألوزاعـي وأصـحابه،افعي وأصحابهَّ والش، مالك وأصحابه:تقولون يف مسألة اتفق عليها
   ؟ وأمحد بن حنبل وأصحابه،فيان الثوري وأصحابهُ وس،واحلسن بن صالح وأصحابه

  . من هذهّال تكون مسألة أصح ، يا أبا بكر:فقالوا له
 .  هؤالء كلهم اتفقوا عىل تضليل أيب حنيفة:فقال

 ).  هـ٣٥٤(ابن حبان  -٦
ين يف مجيـع ِّعىل أن أئمـة املـسلمني وأهـل الـورع يف الـد): .. ٣/٦٣ (»املجروحني«قال يف 
قد ذكرنا مـا  ، الواحد بعد الواحدَّالإ ، وأطلقوا عليه القدح،حوهَّرَ وسائر األقطار ج،األمصار

 اهـ..  »التنبيه عىل التمويه« فيه من ذلك يف كتاب يوُر
 ). هـ٤٦٣( ابن عبد الرب -٧

 هِّلـرد حنيفـة أيب عـىل الطعـن استجازوا احلديث أهل من كثري ):١٤٩ص  (»انتقاء«يف  قال
 مـن عليـه اجتمـع ما عىل عرضها إىل ذلك يف يذهب كان ألنه ؛العدول اآلحاد أخبار من اًكثري

 يقـول اًأيـض ذلـك مـع وكـان ،اًشـاذ هَّوسـام هَّرد ذلك عن َّشذ فام ،القرآن ومعاين حاديثاأل
 قـول اإليـامن :نةُّالـس أهـل مـن قـال مـن وكل ،اًإيامن تسمى ال :وغريها الصالة من الطاعات

     =          إلخ .. بذلك عونهِّبدُوي ،قوله ينكرون ؛وعمل
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 ). هـ٤٦٣( اخلطيب البغدادي -٨

 ةواملحفـوظ عنـد نقلـ: بعد ذكر مـا روي يف مـدح أيب حنيفـة) ١٥/٥٠٤ (»رخيهتا«قال يف 
 وكالمهـم ،الف ذلـكِن منهم يف أيب حنيفة خـرو وهؤالء املذكو،منيِّاحلديث عن األئمة املتقد

 نحـن ،ها بالفروعُ وبعض،ها بأصول الدياناتُ بعضٌ متعلق،فظت عليهُ ألمور شنيعة حٌفيه كثري
 اهـ . ذاكروها بمشيئة اهللا

 ). هـ٥٢٧ (ابن اجلوزي -٩
، ثـم -أبا حنيفـة :  يعني- وبعد هذا فاتفق الكل عىل الطعن فيه ):٣/٢٣(» املنتظم «قال يف

  : انقسموا عىل ثالثة أقسام
  .فقوم طعنوا فيه ملا يرجع إىل العقائد والكالم يف األصول -أ

  .وقوم طعنوا يف روايته وقلة حفظه وضبطه -ب
 اهـ. وله الرأي فيام خيالف األحاديث الصحاحوقوم طعنوا لق -ج
فهذا مـن مـشهور املـسائل : بعد رسده لبعض األحاديث التي خالفها) ٨/١٤٣(  وقال-

  اهـ. سعوا باأللسن يف حقه ؛ ولكونه خالف مثل هذه األحاديث الصحاح،واملرتوك أضعافه
   .) هـ١٣٨٦ ( املعلمي-١٠

نة يف ذلك العـرص يف قـول أيب حنيفـة متـواتر ُّة السوكالم أئم ):١/٣٩١(» التنكيل«يف قال 
 اهـ. حق التواتر

َّ أسامء األئمة الذين تكلموا يف أيب حنيفـة وعـددهم مخـسة »هتارخي«وذكر اخلطيب يف : قلت
 زيد، وأبو عوانة، واألوزاعي، وأبو إسحاق ومحاد بنأيوب، ومحاد بن سلمة، : وثالثون؛ منهم

وري، ووكيع، وابن عيينة، ومالك، والشافعي، وأمحد، والبخاري، الفزاري، وابن املبارك، والث
 .وغريهم ممن يطول ذكرهم هاهنا.. وأبو بكر ابن عياش 

ُّفهل يمكن أن جيتمع هؤالء الذين هم أئمة الدين وعلامء أهل السنة وغـريهم عـىل تـضليل 
 !؟رجل واستجازة الطعن فيه والتحذير منه بام ليس فيه، أو مما هو بريء منه 

 وهل وقفت يف كتب الرجال واجلرح والتعديل عىل رجل اجتمع هذا العـدد مـن العلـامء يف
 !ذمه والطعن فيه والتحذير منه ؟

إذا : قـال إسـحاق بـن إبـراهيم): ١/٤٦١ (»رشح علل احلـديث« يف قال ابن رجب 
تـاب  واألوزاعي عىل أمر فهو سـنة، وإن مل يكـن يف ك، ومالك بن أنس،سفيان الثورياجتمع 

  اهـ.ناطق ، فإهنم أئمة
    =أنه من املمتنـع أن تتفـق ) :١٦٩/ ٢(» اقتضاء الرصاط املستقيم«يف  ابن تيمية قال 
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ا لفعله املتقدمون، ومل يفعلوه، فإن هذا من باب تنـاقض األمة عىل استحسان فعل لو كان حسنً

 ،هـو الكتـاب: هماإلمجاعات، وهي ال تتنـاقض، وإذا اختلـف فيـه املتـأخرون فالفاصـل بيـن
 اهـ. اًا واستنباطنة، وإمجاع املتقدمني نصُّوالس

قد روي عن بعض أهل العلم مدحهم أليب حنيفة، وثناؤهم عليه، فلم : قد يقول قائل: قلت
 ال نأخذ به، وندع غريه ؟ 

 : فيقال ألمرين
ٍ أن كثريا ممن نقل عنه املدح والثناء، قد روي عنه كـذلك ذمـه، فحينئـذ-١  ُِ َ ُ  ننظـر يف صـحة ً

بعد ذكـره ) ١٥/٥٠٤ (»تارخيه«وهلذا قال اخلطيب يف . القولني لنتبني صحيحهام من سقيمهام
 وأيب بكر ،فيان بن عيينةُ وس،فيان الثوريُ وس،قنا عن أيوب السختياينُقد س: ملناقب أيب حنيفة

  . والثناء عليه،ه واملدح ل،تقريظ أيب حنيفة ا كثرية تتضمنً وغريهم من األئمة أخبار،بن عياشا
ن منهم يف رو وهؤالء املذكو،منيِّ احلديث عن األئمة املتقدةواملحفوظ عند نقل: قال اخلطيب

ها بأصـول ُ بعـضٌ متعلق،فظت عليهُ ألمور شنيعة حٌ وكالمهم فيه كثري.الف ذلكِأيب حنيفة خ
 اهـ .  نحن ذاكروها بمشيئة اهللا،ها بالفروعُ وبعض،الديانات

ِّأن الرجل إذا اجتمع فيه جرح وتعديل، قدم اجلرح : د أهل العلم املتفق عليها أن من قواع-٢ ُ
 .َّاملفرس عىل التعديل؛ ألن عند اجلارح زيادة علم بحال الرجل

 :)أوىل أهيام اجتمعا إذا والتعديل اجلرح يف القول باب ():١/٣٣٣ (»الكفاية«يف    قال اخلطيب 
 فـإن ؛حـهَّرَج مـن عـدد مثـل لـهَّوعد ،واالثنان الواحد جرحه من نأ عىل العلم أهل اتفق    

 ،َاملعـدل ويـصدق، علمـه قـد بـاطن أمر عن خيرب اجلارح نأ :ذلك يف والعلة ،أوىل به اجلرح
 ،مـرهأ اختبـار من تعلمه مل بعلم ُوتفردت ،هاُعلمت ما الظاهرة حاله من علمت قد :له ويقول
 نأ لذلك فوجب ،به أخرب فيام اجلارح قول دقص ينفى ال الظاهرة العدالة عن املعدل وأخبار

 خيرجـه ومل ي،املزكـ يـتهم مل اجلـارح بقـول عمـل من وألن .. التعديل من أوىل اجلرح يكون
 ،لعدالتـه ونقـض ،له تكذيب ذلك يف كان اجلارح بقول نعمل مل ومتى ،ًعدال كونه عن بذلك

 اهـ. لذلك خمالفة األمانة يف حاله نأ علم وقد
ُّا نظرنا هاهنا؛ وجدنا أكثر من تكلم يف أيب حنيفة هم أئمة الدين وعلـامء الـسنة، وإذ:    قلت َّ َّ

وأكثرهم قد عارصوه، وجلسوا إليه، وقد بينوا سبب طعنهم فيـه كـام سـيأيت، فقـوهلم أرجـح 
َّوأصوب من غريهم، ومن حفظ حجة عىل من لـم حيفظ ُ.        =     
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 أيب سـمعت ،قطـن بـن مـسدد قيـطر مـن) ١٥/٥٢٧ (»تاريخ بغداد«روى اخلطيب يف 

 سـمعنا: يقولـون ثقات كلهم عرشة سمعت: يقول  احلامينعبداحلميد بن حييى سمعت: يقول
 ).١/٥٠٧ (»التنكيل«وصححه املعلمي يف . خملوق القرآن: يقول حنيفة أبا

 .ُّوقد استتابه أهل العلم والسنة يف وقته من هذا القول
: بإسناد صحيح عن عبـداهللا بـن أمحـد، قـال) ١٥/٥٢٧ (»تارخيه«فقد روى اخلطيب يف 

 .نعم: كان أبو حنيفة استتيب ؟ قال: قلت أليب
 .ّهنِورُدُق يف خِواتَ ذلك العَمِلَ ع:قال ؟  أبو حنيفةَيبِتُ است:يك بن عبداهللاَلرشوقيل 

 اهـ. ُوقضية االستتابة متواترة): ١/٤٥٣ (»التنكيل«قال املعلمي يف 
 أيب اسـتتابة ةَّلقـص الـصحيحة باألسـانيد الكثرية رقُّالط راجع): .. ١/٤٤٩(ًوقال أيضا 

 ،ثقـة ثِّدُحمـ بـني مـا ؛املعروفني البالرج لةاملسلس رقُّالط تلك وأكثر ،مرتني الكفر من حنيفة
 اهـ. شهري مامإو ،ثقة وحافظ

ُسفيان الثوري، وابن عيينة، وعبداهللا بن إدريس، وأسـد بـن : وممن قال باستتابة أيب حنيفة ُ
ُموسى، ورشيك القايض، واألوزاعي، ويزيد بن زريع، ومؤمل بن إسامعيل، وحييى بن محـزة،  ُ

 . وسيأيت كثري منها هاهنا. ريهمّوقيس بن الربيع، رمحهم اهللا وغ
 إن أبـا :َ فقـد قيـل؛ وأما القول بخلق القرآن):١٣/٣٨٣(» تاريخ بغداد«قال اخلطيب يف 

 اهـ.  واستتيب منه، واملشهور عنه أنه كان يقوله،م يكن يذهب إليهـحنيفة ل
 أبـا كلمـت: القـايض يوسـف قال أبـو: للبيهقي بإسناده) ٥٥١ (»األسامء والصفات«ويف 

 القـرآن: قـال مـن أن عـىل ورأيـي رأيـه فـاتفق ؟ ال أم خملوق القرآن أن يف جرداء سنة نيفةح
 . ثقات كلهم هذا ةروا :احلاكم قال .كافر فهو خملوق،

فهذا اآلثار واضحة الداللة عىل أن أبا حنيفة كان يقول بخلق القرآن وأنه استتيب من ذلـك 
 . القول بمشهد من أهل العلم يف زمانه

  يف كتابـه هـذالف أهل العلم يف صحة توبته من ذلك القول كام سيذكر عبداهللا ثم اخت
 .اختالفهم يف رجوعه

     =حنيفـة أيب عـن دمـشق علامء يبلغ كان قد): ١/٣١٢ (»التنكيل«  يف قال املعلمي 
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 أن مـانع فال الصحة، أسانيدها وظاهر نفسه، »التأنيب« يف مسطر وبعضها ،اًكفر يروهنا كلامت

 اهـ. معذور فهو فأخطأ الظاهر عىل بنى ومن ،ذلك ظاهر عىل نوايب
أبـا حنيفـة مـع فقهـاء أهـل ) ٢/٤٣٣ (»ُّاعتقاد أهل السنة« يف َّوقد عد الاللكائي 

-٤٧٠: (وورى بعـض أقوالـه هـذه املـسألة . إن القـرآن غـري خملـوق: الكوفة الذين قالوا
 .  فاهللا أعلم بحقيقة ذلك). ٤٧٢

   
 . ُوخيرجون العمل من مسمى اإليامن. فاإليامن عند املرجئة قول باللسان وتصديق بالقلب

 ).١٥/٥١٢ (»تاريخ بغداد«. كان أبو حنيفة رأس املرجئة: قال أبو مسهر
 .ٍء بيشِ ومل يكن يف احلديث،ِعاةُّ وكان من الد،اًرجئُ كان أبو حنيفة م:قال حييى بن معني

 .    عليهُ فأبيت،ِرجاء ودعاين إىل اإل،اًرجئُ واهللا أبو حنيفة مَ كان:ئأبو عبدالرمحن املقرقال 
ُإي واهللا، جيفى ويقىص: ُجيفى ؟ قال: ًاملرجئ إذا كان داعيا: قلت ألمحد: قال الكوسج ُ . 

 ). ٤١ (»املسائل التي حلف عليه أمحد«    
وهـو يـتكلم عـن أسـباب رد أهـل العلـم  ) ٣/٦٣ (»املجروحني«قال ابن حبان يف كتابه 

عدم ضبطه للرواية، وقلبه لألسانيد؛ فاستحق الرتك عندهم، : لرويات أيب حنيفة، فذكر من ذلك
إىل البدع   والداعية،ا إىل اإلرجاءً ألنه كان داعي: ومن جهة أخرى ال جيوز االحتجاج به:ثم قال

 عىل أن أئمة املسلمني وأهل الورع ،اًلم بينهم فيه خالف ال أع،ال جيوز أن حيتج به عند أئمتنا قاطبة
 إلخ.. يف الدين يف مجيع األمصار وسائر األقطار جرحوه وأطلقوا عليه القدح

وهذا مذهب فقهاء أهل احلـديث ): ٧/٣٨٥(» جمموع الفتاوى« يف وقال ابن تيمية 
 وإن كان يف ،رضره عن الناسن من كان داعية إىل بدعة فإنه يستحق العقوبة لدفع أكأمحد وغريه 
 وال ،ال يؤخـذ عنـه العلـم جر فال يكون له مرتبـة يف الـدينُ وأقل عقوبته أن هي،اًالباطن جمتهد

 وهلـذا مل خيـرج أهـل ، ومذهب مالك قريب من هذا، ونحو ذلك، وال تقبل شهادته،يستقىض
 اهـ. الصحيح ملن كان داعية

 ].ِّ دواوين اإلسالم املشهورة كالكتب الستة وغريهاوهلذا ليس أليب حنيفة رواية يف: قلت     [
 أو ،نة واحلديث هيجرون الداعية إىل البدع مـن الكـالم أو الـرأيُّالس وأهل:     وقال ابن تيمية

 ؛الكالم أهل نة قد جتنبوا فيها الرواية عن الدعاة إىل البدع عندهم منُّوهلذا كان أهل الس ،العبادة
بن حنبل اوهو فعل أمحد ،  أهل الرأي كأهل الرأي من أهل الكوفةومن، كعمر بن عبيد وغريه

      =         اهـ. وهذا تفصيله مذكور يف غري هذا املوضع، معهم



 
   

٩٥ 

                                         
 ]دار عامل الفوائد/ ط) ٧٤ص( )املجموعة الثامنة(» جامع املسائل«[

   
 . يفَّسبو حنيفة يرى ال كان أ:يوسفقال صاحبه أبو  -
 ، بأصـبعهَ وعقـد؛ احتملنا عن أيب حنيفة كـذا: يقولُّوزاعي األُ سمعت: ابن املبارك قال-

 بأصـبعه الثالثـة العيـوب َ وعقـد؛ واحتملنا عنه كـذا، بأصبعه الثانيةَ وعقد؛واحتملنا عنه كذا
  . هَلِمَم نقدر أن نحتـ ل حممد ِةّمُ عىل أُيفَّفلام جاء الس،  ٍ حممدِةَّمُيف عىل أَّ السَحتى جاء
كان أبو حنيفـة يـرى الـسيف ؟ : قلت أليب داود) ٢٦٤ (»سؤالت أيب عبيد اآلجري«ويف 

 .نعم: قال
 بـاأ سـالت :يقـول يبأ سمعت :قال) ٨٢ (»جزء مسائل حممد بن عثامن بن أيب شيبة«ويف 

 عـىل واخلـروج السيف يرون كانو ،الكوفة هلأ من تركتهم الذين هؤالء من ،نعيم باأ يا :نعيم
 . السيف يرى اًمرجئ وكان ، حنيفة بوأ رأسهم عىل :فقال  ؟السلطان
َّوقوله باخلروج عىل األئمة ثابت عنه كام قرره عنه أصحابه، ودافعوا عنـه يف ذلـك،  : قلت

 وهو يدافع عن أيب -وهو من األحناف، قال ) ١/٨٦(اص َّللجص» أحكام القرآن«ففي كتاب 
ا يف قتـال ًوكان مذهبه مشهور: -ُّرص مذهبه يف اخلروج ويطعن يف مذهب أهل السنةحنيفة وين

 احتملنا أبـا حنيفـة عـىل كـل يشء حتـى جاءنـا : ولذلك قال األوزاعي،الظلمة وأئمة اجلور
 وجوب األمر بـاملعروف والنهـي عـن املنكـر : قوله. قتال الظلمة فلم نحتمله: يعني.بالسيف

ا أنكره عليه أغامر أصحاب احلديث الذين ـوهذا إنم .. ر له فبالسيف فإن مل يؤمت،فرض بالقول
 إلخ .. هبم فقد األمر باملعروف والنهي عن املنكر حتى تغلب الظاملون عىل أمور اإلسالم

   
عن كتـاب ] سألت أبا عبداهللا أمحد بن حنبل): ١٩٠٩ (»مسائله« يف  قال ابن هانئ -
 والشافعي أحب إليك ؟ أو كتب أيب حنيفة وأيب يوسف ؟ مالك 

ًالشافعي أعجب إيل، هذا وإن كان وضع كتابا، فهؤالء يفتون باحلديث، وهذا يفتي : فقال َّ
 !َّبالرأي، فكم بني هذين ؟

َ يرى، كلنا نرى، ولكنَّنا ننقم عليـه أنـه  عىل أيب حنيفة أنه كانُننقم ا الّ إن:ُّقال األوزاعي - ِ

 . فيخالفه إىل غريه احلديث عن النبي ُجييء
 .   فيخالفه إىل غريه  كان أبو حنيفة جييئه اليشء عن النبي :  إسحاقو أب وقال-
     =  .ها برأيهّنن فردُّ إن أبا حنيفة استقبل اآلثار والس: محاد بن سلمةوقال  -
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 .َّالرأيُّينقض السنن ب:  وهو يتكلم عن أيب حنيفة  وقال مالك بن أنس -
 .  حديثئتيا وجدنا أبا حنيفة خالف م: وكيع وقال -
 قـال فإنـه حنيفـة أبو وأما :)فصل(): ١/٩٥ (»ترتيب املدارك« قال القايض عياض يف -
 وآثـر ،باملعقول َكَّسَومت ،األصول نصوص فرتك واآلثار، ننُّالس عىل واالعتبار القياس بتقديم
َّ وحد.شاء ما فأبعد ،القياس عىل االستحسان مَّقد ثم واالستحسان، والقياس الرأي  بعـضهم َ

 الدين يف واحلدث والشهوة املذموم اهلوى هو وهذا .حجة بغري القول إىل امليل أنه ستحساناال
َّرش فقد استحسن من :الشافعي قال حتى والبدعة،  فغري ننُّالس من به متسك ما ثم. . ينِّالد يف عَ

 أهـل عـىل احلـديث أهـل طائفـة حتزبت هذا وبسبب ،وكةومرت ضعيفة وأحاديث عليه، جممع
  .والرأي القول فيهم وأساءوا ،أيَّالر

 اهـ   .. نونناعويل أيّالر أهل نلعن زلنا ما :حنبل بن أمحد قال
: (٢/٣٦٥) ا سبب عداوة أهل الرأي ألهل احلديثمبينً» الفقيه واملتفقه«وقال اخلطيب يف 

 ،م يكن يدريهـفيه ليعرفه من ل واملتكلمني، فأنا أبني السببأما طعن املتخصصني من أهل الرأي 
واهية األصل، ضعيفة عند العلامء بالنقـل، فـإذا   ما حيتجون به من األخبارّلُأما أهل الرأي فج

 عليهم إنكارهم إياهم، وما قالوه يف معناها، وهم َّوأظهروا فسادها، فشق، سئلوا عنها بينوا حاهلا
العـون عـىل  اختذوها عدهتم، وكان فيها أكثر النرصة ملذاهبهم، وأعظمجعلوها عمدهتم، و قد

النقص إليهم، وترك قبول   طعنهم عليهم، وإضافتهم أسبابٍمقاصدهم ومآرهبم، فغري مستنكر
 ،دوهَّ ألهنم قـد هـدموا مـا شـي؛وتعديلهم نوه من جرحهمَّنصيحتهم يف تعليلهم، ورفض ما بي

 اهـ. ما ظنوا صحته واعتقدوه للواوأبطلوا ما أموه منه وقصدوه، وع
 : بعد رسده لبعض األحاديث التي خالفها أبو حنيفة) ٨/١٤٣(» املنتظم« وقال ابن اجلوزي يف -     
 ؛ ولكونه خالف مثل هذه األحاديـث الـصحاح،فهذا من مشهور املسائل واملرتوك أضعافه    

 ،وال يـؤثر أن يـذكر مـا قـالوا فيـه،سعوا باأللسن يف حقه، فلم يبق معترب من األئمة إال تكلم 
نقـض الوضـوء : القياس ومـال إليـه؛ كحـديث ا ال أصل له هجرًوالعجب منه إذا رأى حديث

 اهـ. القياس ألجله فإنه يشء ال يثبت، وقد ترك. بالضحك
وهو يـتكلم عـن اتبـاع أصـحاب املـذاهب ) ١١ص (»فضائل األئمة«وقال ابن تيمية يف 

 ال رةَّرُحم قواعد هلم فليس ذلك، يف الكالم من مجل هلم كان وإن فهم: الرأي أهل وأما: للحديث
ِاملتبعون كان وهلذا. فقه أصول يف وال دين أصول يف َّ  املعتزلة من األهواء؛ أهل مجيع من فيهم هلم ُ

     =         اهـ.واملطيعني واخلارجني مةِّواملجس واجلهمية واملرجئة
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 هذه احليل التي وضـعها هـؤالء أبـو :اإلمام أمحدقال ) ٦٢(  البن بطة»ل احليلإبطا«ففي 
 ،حـرام:  أتـوا إىل الـذي قيـل هلـم أنـه،ضهانقنن فاحتالوا يف ُّ عمدوا إىل الس،حنيفة وأصحابه

 .  وهُّى أحلَّ حت،واحتالوا فيه
 َمَّ وحر،م اهللاَّرَ ح ماَّأليب حنيفة أحل» احليل« من نظر يف كتاب : قال عبداهللا بن املباركو

 . ، وإسناه صحيح)١٥/٥٥٥(» تاريخ بغداد «.   اهللاَّما أحل
احليل املنهي عنها املعدودة من ): ١/٦٢٣ (»نكت القرآن« يف قال الكرجي القصاب 

ًهي فيام أحل حراما، أو حرم حالال: أيب حنيفة ذما ََّّ  اهـ    . ً
 تزال عند األحناف يدعون إليها، ويفتون هبا، واحليل التي هنى عنها السلف وحذروا منها ال

 ).    ٤/٣٩٣(» أحكام القرآن«حتى قال اجلصاص وهو من كبار أئمتهم يف 
 كـاد هبـا اإلسـالم يومن مكايـده التـ :)٣٣٨ص(» إغاثة اللهفان«يف   قال ابن القيم

 ضه، ومضادته يفم اهللا، وإسقاط ما فرَّ يتضمن حتليل ما حرياحليل واملكر واخلداع الذ: وأهله
 . اتفق السلف عىل ذمهي الباطل الذي من الرأيأمره وهنيه، وه

 اعتـربه ي وتشهد له بالصحة واالعتبار، وهو الذ، يوافق النصوصيرأ: فإن الرأي رأيان
 .السلف، وعملوا به

 . ذموه وأنكروهي وتشهد له باإلبطال واإلهدار، فهو الذ، خيالف النصوصيورأ
 ، نوع يتوصل به إىل فعل ما أمـر اهللا تعـاىل بـه، وتـرك مـا هنـى عنـه:وكذلك احليل نوعان

م ـم املانع له، وختليص املظلـوم مـن يـد الظالــص من احلرام، وختليص احلق من الظالُّوالتخل
 .، فهذا النوع حممود يثاب فاعله ومعلمهيالباغ

ا، ًم مظلومـلظالا، واًونوع يتضمن إسقاط الواجبات، وحتليل املحرمات، وقلب املظلوم ظامل
ا، فهذا النوع الذى اتفق السلف عىل ذمه، وصاحوا بأهله من أقطـار  والباطل حقًواحلق باطال

 اهـ. األرض

  

كام يف . هذا حديث خرافة:  يف النهي عن اخلروج عىل السلطان قوله يف حديث النبي -أ
       ).٣٥١و٣٠٤(أثر رقم 
سـيأيت يف  كام.  هذا سجع: قال. »أفطر احلاجم واملحجوم«:  وقوله يف حديث النبي -ب

     =              ).٣٨٤(أثر رقم 
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 َّين إالِّ وهـل الـد؛قـويل نِ وم، منيٍألخذ بكثريُأو أدركته؛  ، لو أدركني النبي : قوله-ج

 ).٣٨٠(كام سيأيت برقم .      أيَّالر
 )٥٠٣( كام سيأيت ترفع يديك كأنك تريد أن تطري؟: لصالةقوله ملن يرفع يديه يف ا - د 

 وأنـه يف  عدم تكفري من شك يف الكعبة وأهنـا يف مكـة، ومـن شـك يف قـرب النبـي -هـ 
 ).٢٦٢-٢٦٠(كام يف أثر رقم . املدينة
 ).٣٧٤و٣٠٣( إباحة املسكر، كام يف أثر رقم -و 
: يب مـسهر الغـساين، قـالبإسناد صحيح عـن أ) ٢/٧٨٤ (»تارخيه« روى الفسوي يف -ز

هـذه   عبـدً لـو أن رجـال: أن أبا حنيفة قال-  يسمع]التنوخي [وسعيد -حييى بن محزة حدثنا 
 .اً هذا الكفر رصاح:فقال سعيد.  اً بذلك بأسَم أرـب هبا إىل اهللا لَّالنعل يتقر

:  قـال، عـن القاسـم بـن حبيـب،بـن فـضيلبإسناده عـن ا) ١٥/٥١٠(وروى اخلطيب 
 أنـه َّ إال،مات  صىل هلذه النعل حتىً أرأيت رجال: ثم قلت أليب حنيفة، يف احلىصوضعت نعيل

 .اً ال أكلمك أبد: فقلت. مؤمن: فقال.يعرف اهللا بقلبه

  

 .ضعيف ورأيه ،ضعيف حنيفة أيب حديث: قال اإلمام أمحد) ٤/٢٨٥ (»الضعفاء«ففي 
ًكان مرجئا، سكتوا عنه، وعن حديثه): ٨/٨١ (»التاريخ الكبري«وقال اإلمام البخاري يف  ُ . 

  .. ببغـداد)مخسني ومائـة( :مات أبو حنيفة سنة): ٣/٦٣ (»املجروحني«قال ابن حبان يف 
 ، ما لـه حـديث يف الـدنيا غـريه،ا مسانيدً حدث بامئة وثالثني حديث،م يكن احلديث صناعتهـل

 ، أو غري متنه من حيـث ال يعلـم،إما أن يكون قلب إسناده ؛اًأخطأ منها يف مائة وعرشين حديث
خـرى ال جيـوز ُ ومن جهة أ.فلام غلب خطؤه عىل صوابه استحق ترك االحتجاج به يف األخبار

إىل البدع ال جيـوز أن حيـتج بـه عنـد أئمتنـا  اعيةَّا إىل اإلرجاء والدً ألنه كان داعي؛االحتجاج به
  اهـ.اً ال أعلم بينهم فيه خالف،قاطبة

َّوممن ضعفه يف احلديث  مالك، والشافعي، ومـسلم، والنـسائي، وابـن عـدي، والعقـييل: َ
 .وغريهم كثري

 

 يف كتابه هذا طـائفتني مـن أعظـم الطوائـف التـي كـان هلـا تـأثري عـىل       ذكر املصنف 
 .ن نصوص الوحينياملسلمني   وموقفهم م

    =فاجلهمية كان بالؤهم يف حتريف النُّصوص العلمية وإنكارها، أو حتريفهـا وتأويلهـا، -١
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 .ففتحوا الباب جلميع الطوائف للتكذيب واإلنكار والتحريف يف أبواب االعتقادات

ِّوأهل الرأي كان بالؤهم يف رد النصوص العملية، وإدخال الرأي والقيـاس يف الـدين، -٢ َّ َِّّ 
ُّففتحوا الباب جلميع الطوائف لرد السنة والقول باآلراء واألهواء. ُّقديمه عىل السننوت ِّ  . 

 وهم ):أيَّ الرُأصحاب(و): ١٠٩ (»كتابه املسائل« من »ُّالسنة« يف قال حرب الكرماين 
ً، يرون الدين رأيا وقياسا واستحساناِ واألثرِةنَُّّ للسٌ أعداء،ٌلَّالُ ضٌمبتدعة َِّ ً َ خيالفون اآلثار،وهم. ً ُ 

، مِ يدينون بدينه،اًقوله إمامبن قال َخذ أبا حنيفة ومَّ ويت،ِسولَّون عىل الرُّدُ وير،َلون احلديثِبطُيو
 قـول الرسـول ُرتكيـ ِ، أو كان عىل مثـل هـذا؛ قال هبذاَنِ أبني ممٍ ضاللةُّأيف .ِويقولون بقوهلم

 َثرأتركوا : .. وقال.. َ، وردا اًغيانُ وط،اذا غي فكفى هب، وأصحابهَ أيب حنيفةرأي َبعّتي و،وأصحابه
 .نةُّ الكتاب والسِوا بخالفُم وحَك،ِ باالستحسانَينِّ وقاسوا الد،أيَّ وقالوا بالر، وحديثهلالرسو

 اهـ. ِهتانُذب والبكنيا بالُب دَّالُ وط،لَّة ضالل جه،ٍدعةـاب بـوهم أصح
 وضع أبو حنيفة أشياء يف العلم مضغ :احلريب إبراهيم قال) ١٣/٤٤١(» تاريخ بغداد«ويف 

 ثـم ، فجعل يتعجب منها،محد بن حنبلأا من مسائله عىل ًا شيئً وعرضت يوم.املاء أحسن منها
 . كأنه هو يبتدئ اإلسالم:قال

 سـمعت :قـالسـليامن بـن حـسان بإسناد صحيح عـن ) ١٥/٥٤٧ (»تاريخ بغداد«ويف 
 .روةُروة عُرى اإلسالم فنقضها عُ حنيفة إىل ع أبوَدِمَ ع:ال أحصيه يقول األوزاعي ما

 كـان عنـدنا :ٍ ملالك بن أنـسُ قلت،دريسإ قال عبداهللا بن :عن أبيه) ٣٥٨(وروى عبداهللا 
 .  هكذاَمر األَن قلبَ قد كان عندكم م: فقال،ُسود واألُعلقمة

 . -  أبا حنيفة:يعني -.  عىل ظاهرهاِهِّ كفَبطن يب أَوقلب
سـفيان سمعت : قال عاصم صاحب سفيان) ٢/١١٣(» ني بأصبهانطبقات املحدث«ويف 

 . وأراه حلف عليه،نةُّ السَّ وغري،ينِّ ترك الد:أو قال. نةُّ وبدل الس، لقد غري الدين: يقولالثوري
 . أبا حنيفة:يعني

ثم مل يقترص األمر عليه بل أصبح له أعوان وأصحاب ينرشون مذهبه، ويتعصبون آلرائـه، 
 وذيَُّراملبإسناد صحيح عن ) ١٥/٥٦٧(» تاريخ بغداد«ففي .  كثري من البلدانفانترش مذهبه يف

  ؟ بيدُ وعمرو بن ع،عن أيب حنيفة -محد بن حنبل أوهو  - سألت أبا عبداهللا :قال
        . اً ألن له أصحاب؛بيدُمرو بن عَع ملسلمني من ا عىلُّ أبو حنيفة أشد:فقال

َّ مل يرد أمحد أن عمرو بن عبيد ال أصحاب لـه البتـة، ):١/١٦٣ (»التنكيل«قال املعلمي يف  ُ
 اهـ  . ِّوإنام أراد أنه ليس له أصحاب يف مثل غلوه جادين يف نرش رشهم

 . =  ُّفابتدأ املصنف يف كتابه هذا بذكر هاتني الطائفتني وذكر أقوال أئمة السنة يف ذمهم: قلت
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-  ِسنُن حـِ مـ: أنـه قـال)١(  عن عبدالرمحن بن مهدي:أيب يقول 

                                         
 . ُّصنف يف كتابه السنة بعد ذكره ألئمة اجلهميةَّ    فلام كان أبو حنيفة إمام أهل الرأي ذكره امل

َّ    ثم األمر مل يقترص عىل أنه فتح باب إدخـال الـرأي يف الـدين وتـرك الـسنن، بـل تعـدى إىل  ُِّّ
اإلرجاء يف اإليامن، واخلروج عىل األئمة، وغريهـا مـن املآخـذ التـي أخـذت عليـه يف أبـواب 

وهلـذا ال يكـاد . َفقهية التي يسوغ فيهـا االجتهـادِاالعتقاد، وهي كام ترى ليست من األمور ال
ّخيلو كتاب من كتب األوائل يف السنة واالعتقاد إال وذكر بعض هذه الضالالت، وحذر منها ّ ُّ ِ . 

ُّوهلذا من حذف هذا الباب من هذا الكتاب ماذا سيفعل باآلثار الكثرية املرويـة يف كتـب الـسنة 
 .   هل سيمكنه حذفها كام فعل ها هنا ؟ اهللا املستعان!واالعتقاد وكتب التواريخ واألخبار ؟

 !   ُّثم هل من األمانة  العلمية السطو عىل كتب أئمة أهل السنة األوائل باحلذف والبرت ؟
َوانظر إىل من علق عىل هذه اآلثار فسرتى العجب  َّ فهو يريد أن يربئ أبا حنيفة مما قيل فيه، !! َ

ُّعنوا فيه وهم أئمة أهل السنة واألثر، كام صنع إمام اجلهمية فإذا هو يطعن يف خصومه الذين ط َّ
ًفأخذ يطعن يف أئمة السنة واحـدا واحـدا، و. »تأنيب اخلطيب«الكوثري احلنفي يف كتابه  ً  يـر ملُّ

ًإال فيهم يرقب ومل ، حرمة وال احق نةُّالس ألئمة   !! ُّ، كل ذلك يف سبيل الدفاع عن أيب حنيفةةَّمِذ وال َّ
 عـن دفاعه يف ]الكوثري [حماولة إن ولعمري): ١/٤٢٧ (»التنكيل« يف ل املعلمي قا

 ،الفـزاري حممـد بن إبراهيم إسحاق وأيب ،الثوري كسفيان :اإلسالم ةَّأئم يف الطعن حنيفة أيب
 وغـريهم ،البخـاري اهللا عبـد أيب واإلمام ،حنبل بن أمحد واإلمام ،احلميدي الزبري بن وعبداهللا

  .فيه األئمة هؤالء كالم من حنيفة أيب عىل رضأل األئمة من
 يبأ عـىل أخـف لكـان الـروايس اجلبال بإزالة َّإال حنيفة أيب تثبيت يتأتى ال: قائل قال ولو

 إلخ  .. األئمة هؤالء يف بالطعن َّإال ذلك حماولة يتأيت ال :يقول ممن حنيفة
ن مـسائل االعتقـاد والـرأي مل ُإن هذا املسائل التي أخذت عىل أيب حنيفة م: ويقال كذلك

بل  ال يزال من أتباعه إىل يومنا هذا من يأخذ هبا، ويعتقدها، ! َّمتت بموته حتى ال تذكر لتحذر 
َّويدافع عنها وعن صاحبها كام يف كتب أهل الرأي مـن األحنـاف وغريهـا، فلهـذا ال بـد مـن  ُ َّ

ُّإظهار احلق، وإظهار اعتقاد أهل السنة يف هذه املسائل ِّ.  
 .) هـ١٩٨: (تويف سنة. اإلمام احلافظ أبو سعيد العنربي   )١(

 مـن أعلـم اًأحـد أر مل أين حللفـت واملقـام، الـركن بـني حلفـت لـو:  املـديني بـن قال ا
  .إمام مهدي بن الرمحن عبد:  أمحد قال  و.مهدي بن عبدالرمحن

 .الصدق معادن من مسلم، صالح خيار ثقة عبدالرمحن: قالو
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 .)١(  يف رأي أيب حنيفةَ أن ينظرِلُجَّ الرِعلم

                                         
 :ُذا األثر مروي بألفاظ أخرى تزيل اإلشكال املتبادر من إيراد املصنف له يف هذا الباب  ه )١(

 بلغنـي عـن : أيبقـال:  عبداهللاقال): ١٥٦٨(  لإلمام أمحد»العلل ومعرفة الرجال« ففي كتاب - ١  
 .علم عجز عن ال: يقول. يف رأي أيب حنيفةَ أن ينظرِلُجّلم الرِ آخر ع:عبدالرمحن بن مهدي أنه قال

ن َ م: عبدالرمحن بن مهدي يقولُ سمعت:ارَندُ بقال) ٢/٣ ( »التدوين يف أخبار قزوين« ويف -٢  
  اهـ.  فليودع العلم؛ يف رأى أيب حنيفةَرَظَن

 !!ِوهبذا يتبني املراد هبذا األثر وأنه ليس من باب املدح والثناء كام يظنه بعضهم 
   ..). أن ال ينظر يف رأي : (فيكون ) ال: (ثر سقط منه حرفإن هذ األ: ّ فإذا تبني هذا فيمكن أن يقال

أن قائلـه هـو اإلمـام عبـدالرمحن بـن : ومما يدل عىل أن هذا األثر ال يدل عىل الثناء واملـدح
 :ومن أقواله يف ذلك. َّ، وقد كان شديد الذم ألهل الرأي، والرواية عنهممهدي 

 بـن عبـدالرمحن كان ما :يقول بشار بن حممد سمعت )٤/٢٨٢ (»الضعفاء«قال العقييل يف 
 .ابَجِح ِّاحلق وبني بينه :قال ّإال حنيفة أبا يذكر مهدي
 .  ما كان يدري أبو حنيفة ما العلم: قال) ٩/١١ (»احللية«ويف 

 نأخـذ: قلـت مهـدي بن الرمحن عبد سألت: عمر بن الرمحن عبد قال) ٩/١٠(ًوفيها أيضا 
 عـروة ينقـضه اإلسـالم إىل جـاء. كرامة وال ال: قال ؟ احلق وافق وما يأثره، ما حنيفة، أيب عن

 . يشء منه يقبل ال عروة،
 إىل الـسامء مـن فتنـة هبطـت مـا: مهـدي بن الرمحن عبدقال ) ٢٧٦ (»الشيوخ«ويف أخبار 

 . حنيفة أيب من أرض األرض
 :  َّ يعد الرواية عنه من اخلطأ والزللبل كان 

 عمـدت ،ّىل احلجإخرج أن أ ُردتأ فلام  !يأب ر صاحُ كنت:ه سحاق بن راهويإ لقا
 فبلغـت ،حاديـثيب حنيفة من األأي أوافق رُىل كتب عبداهللا بن املبارك واستخرجت منها ما يإ

نا أ و، والعراق،سأل عنها مشايخ عبداهللا الذين هم باحلجازأ : فقلت،ثيثامئة حد من ثالاًنحو
ىل عبـدالرمحن بـن إفلام قدمت البرصة جلـست  .با حنيفةأالف ُن خيأ ٌحدأ ئن ليس جيرتأظن أ

 وكـان ،م عـىل ابـن املبـاركَّ فـرتح: قال.هل مروأ من : فقلت ؟نتأين أ من : فقال يل،مهدي
يب أ فأنـشدته قـول : قال. نعم: فقلت ؟ هبا عبداهللايثُ هل معك مرثية ر: فقال،  لهّبُشديد احل

 : يهاوذكرها وهي طويلة، وف. نصاري بن واضح األىمتيلة حيي
                                   =انـعمقايس النُّـبغي مـني تـح        ا  ًنت بصريـي النعامن كأرـوب                   
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،  )اًوبرأي النعامن كنت بـصري( :ذا ما قلتإ حتى ،نشده أناأ و، فام زال ابن املهدي يبكي:قال
 تذكر رواية ، دعها: فقال.اًسانِا حًبياتأ هذا ن بعدإ : فقلت،فسدت القصيدةأ قد ، اسكت:قال يل

 ،يب حنيفـةأ روايتـه عـن َّالإرض العـراق أة بـّلَما نعرف له ز !ه ؟ناقبَيب حنيفة يف مأعبداهللا عن 
يب أ مل حتمل عـىل ،با سعيدأ يا : فقلت،م مايلْعظُفتدي ذلك بأين كنت إنه مل يرو عنه وأولوددت 

 ،وزاعي واأل،نسأ فقد كان مالك بن  ؟يأم بالرّه كان يتكلّنأ جل هذا القول أل؟ هذا ّلُحنيفة ك
اقة ن بّالإبا حنيفة يف العلم أه ّشبُأ ما  ؟ىل هؤالءإبا حنيفة أ تقرن : فقال.يأوسفيان يتكلمون بالر

 نظرت بعد فـإذا ّمُ ث:قاسحإ قال . آخرٍها يف وادّ واإلبل كل، خصبٍ ترعى يف واد،شاردة فاردة
ـ انظر. ساناا عليه بخرنُّيب حنيفة عىل خالف ما كأمر أاس يف النّ  ).٤٣٩( لإلمام أمحد »الورع «: اه

 »تـاريخ بغـداد«أما رواية ابن املبارك عن أيب حنيفة فقد رجـع عنهـا، وتـاب منهـا، كـام يف : قلت
بن املبارك شهادة يسألني اهللا عنهـا أنـه ا  عىل أشهد:بن عبداهللا النيسابوريقال احلسني ) ١٥/٥٥٦(

 .وسيأيت نحوه. ستغفر اهللا وأتوب إليهأف،  رويته عن أيب حنيفةٍ كل يشءُ قد تركت، يا حسني:قال يل
ومن األقوال التي يظنها بعضهم أهنا من باب املدح كذلك : 

    ؟ تعرف أبا حنيفة: وقيل له، سمعت مالك بن أنس: الشافعيقال 
 ،ٍهـبَوهنا حتى جيعلها مـن ذُ لقام دٍهبَارية من ذَّ لو قال هذه السٍلُجَ ما ظنكم بر، نعم:فقال 

 ، عىل اخلطأُثبتَ أنه كان ي: يعني:- ابن أيب حاتم -  قال أبو حممد ؟ٍجارةِ أو ح،ٍشبَوهي من خ
 ). ١٥/٥٥١(» تاريخ بغداد«.  واب إذا بان لهّرجع إىل الصَ وال ي، دونهُّتجَوحي

 . الناس عيال يف الفقه عىل أيب حنيفة: الشافعياشتهر يف كتب املتأخرين قول ) فائدة
 ابن أيب حـاتموهذه العبارة أقف عليها مسندة يف كتب األوائل، والذي وقفت عليه، ما رواه 

  سمعت الشافعي، يقول: ثنا الربيع بن سليامن املرادي، قال: قال ،)١٦١ص (»املناقب«يف :
َّما أحد يف الرأي إال ْ  .َ وهو عيال عىل أهل العراقَ

 .َالناس عيال عىل أهل العراق يف الفقه: سمعت الشافعي يقول: ال الربيع بن سليامن مرة أخرىوق
، وليس فيه ذكر أليب حنيفة، وإنام فيه ذكر ألهل العراق   فهذا اللفظ الثابت عن الشافعي 

 . بالفقه، وقد كان يف العراق كثري من األئمة والعلامء والفقهاء وليست هي خاصة بأيب حنيفة
 من هذا اللفـظ نظـر، وخاصـة إذا علمنـا أن    ففي ثبوت ما اشتهر عن اإلمام الشافعي 

 :ومن ذلك! الشافعي ثبت عنه ذم أيب حنيفة ورأيه، والغريب أنه مل يشتهر من ذلك شييء 
: ثنـا الربيـع بـن سـليامن املـرادي، قـال: )١٢٩ص (»املناقـب«يف   ابن أيب حاتمقال 

ً حنيفة يضع أول املسألة خطأ، ثم يقيس الكتاب كله عليهاأبو: سمعت الشافعي يقول َِ َ.=          
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- ألمحد بن حنبلُ قلت: قال،جَ عن إسحاق بن منصور الكوس : 
 . )١( ي واهللاإ :قال  ؟ِه وأصحاب، أيب حنيفةِغضُ عىل بُجلَّ الرُيؤجر

-  أيب :ما ،ِه دينِن أمرِ مِءيش عن الَ أن يسألُ يريدِجلَّ عن الر 
 ،أيَّ الرِن أصحابِ قوم مهمرص يف ، وغريهِالقَّ يف الطِنامن األيِبتىل به مُي

 فـون احلـديث الـضعيفِ وال يعر، حيفظـونال ِ احلديثِن أصحابِوم
  أو،أيَّلـر اَ أصـحاب:ُن يـسألَمـِ فل؛ القـوي اإلسـناد]وال[اإلسناد، 

  ؟همِ معرفتِةَّن قلِ احلديث عىل ما كان مَ أصحاب:هلوالء، أعني

 َّ؛ الـضعيُفأيَّ الرَصحابأ وال يسأل ،ِ احلديثَ أصحابُ يسأل:قال
 .)٢( ن رأي أيب حنيفةِ مٌ خريِاحلديث

                                         
: سمعت الـشافعي يقـول: َثنا هارون بن سعيد األييل، قال: قال أيب: )١٣٠ص( ً أيضاوقال

 .َا وضع الكتب أدل عىل عوار قوله من أيب حنيفةًما أعلم أحد
َّما أشبه رأي أيب حنيفة إال: قولسمعت الشافعي، ي: ثنا أمحد بن سنان الواسطي، قال: وقال َ ُ 

ُارة، متده هكذا فيجيء أصفر، ومتده هكذا فيجيء أخرضَّبخيط سح ُ ٍ. 
َرأيـت أبـا حنيفـة يف  :سمعت الـشافعي يقـول: ُأخربنا أيب، ثنا حرملة بن حييى، قال: وقال

ٌالنوم، عليه ثياب وسخة رثة، فقال  . ما يل ولك: ٌ
ُّص السؤال عنده، ون)٣٤٤١ (»مسائل الكوسج«   )١( َيؤجر الرجل عىل بغض أصحاب أيب حنيفة ؟ اهـ: ّ ُِ ُ َّ ُ 

ِتقربـوا إىل اهللا تعـاىل بـبغض أهـل : قال اإلمام أمحد ) ٢/٢٢٦ (»طبقات احلنابلة«   ويف  ُ ِ َّ
 .اإلرجاء؛ فإنه من أوثق األعمـال إلينا

 الربـاطي دأمح سمعت: لاق خزيمة ابنبإسناده عن ) ١٠٩ (»عقيدة أصحاب احلديث«ويف 
 . معرفة عن أبغضهم وأنا ،ًهالَج القوم هؤالء تبغضون إنكم أمحد يا: طاهر بن عبداهللا يل قال: يقول

  .طاعة لطانُّللس يرون ال هنمأ: ًأوال
 حييـى، بـن حييى كإيامن إيامين: أقول أن أستجيز ال واهللا قدر، عندهم لإليامن ليس نهأ: الثاين

  .وميكائيل جربائيل كإيامن إيامننا: يقولون وهم حنبل، بن أمحد كإيامن وال
 .  =من طريق املصنف) ١٥/٥٧٩ (»تاريخ بغداد«و. والتصويب منه) ١٥٨٥ (»مسائل عبداهللا«   )٢(
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 ويف مسألة له وقعت رجل :أليب قلت :أمحد بن عبداهللاقال ) ٣٣٣( للهروي »ذم الكالم«ويف 

   ؟يسأل أهيام ،أيَّالر هلأ نِم وفقيه ،ضعف فيه احلديث أهل من رجل ةالبلد
 .أيَّالر قوي من خري احلديث ضعيف ،أيَّالر أهل يسأل ال :قال

 ،مـسألة بـه نزلـت رجـل :حنبل بن ألمحد قيل :إسامعيل بن حرب قال): ٤١٣(ًوفيه أيضا 
َّ أهل الرأي عن يشء البتةيسأل ال :قال  ؟أيَّالر أهل أيسأل ،يسأله نَم جيد فلم ٍ َّ. 

ِأثر فيه بعض الضعف أحب إيل من رأهيم: قال رشيك) ٣٣٢(ًوفيه أيضا  ّ ّ َّ.   
ُال حيل ألحد من أهل الرأي أن يفتي : قال الشافعي ) ٣٥٩ (»ذم الكالم«ويف  َّ ِ ِ ٍ... 

 حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع عن : حدثني أيب قال)٢٤٥٦( »العلل ومعرفة الرجال«ويف 
نـك تـرى مـن لـيس بأهـل أ عـىل أن تفتـي  لعله حيملك: قلت لسفيان الثوري:بن عيينة قالا

 . أبا حنيفة: يعني: قال أيب.للفتوى يفتي فتفتي
ّ حيذر من كتب الرأي، وهيجر من كتبها، وتفقه هباقد كان اإلمام أمحد : قلت َّ َ َُّ ِ ِ . 
َّسئل أمحد عن النّظر يف الرأي؛ فكرهه، وهنى عنه : قال حرب) ٤١١ (»ذم الكالم«    ففي  ُ .. 
 كـان َّإال حنيفـة أيب رأي ِيف نظر من كل:  أمحد بن حنبلقال) ٨٣٥ (»م أهل املللأحكا«ويف 

 .إليه يذهب القلب دغل
؟ أي َّ عـن النظـر يف الـرأمحدسألت : قال حممد بن ياسني) ٢/٣٨٣(» طبقات احلنابلة«ويف 

   .نةُّ عليك بالس:فقال
 ؟ ن خالفه َيد أن يعرف رأي مأي إنام يرَّ يا أبا عبداهللا صاحب حديث ينظر يف الر:فقلت له

  .نةُّ عليك بالس:فقال
 أكتب كتـب : سأل رجل أمحد فقال:قال حممد بن يزيد املستميل) ٢/٣٩٢(» طبقاتال«ويف 

 . إن عبداهللا بن املبارك قد كتبها:ائلَّ فقال له الس. باآلثار واحلديث عليك، ال تفعل:قال؟ أي َّالر
 .  مرنا أن نأخذ العلم من فوقُ إنام أ،امءَّ من الس ابن املبارك مل ينزل:فقال له أمحد

 عجب ألصحاب احلديث تنـزل هبـم : أمحد بن حنبل قال)١/٢٢٨(» طبقات احلنابلة«يف و
 عدة فيذهبون إىل أصـحاب َّوس حتى عدو وطا، وعطاء، وابن سريين،املسألة فيها عن احلسن

 !؟  أال ينظرون إىل علمهم فيتفقهون به،الرأي فيسألوهنم
 .عىل صاحب رأي ليفتيه فقد أعان عىل هدم اإلسالم  من دل: أمحدلقا) ١/٥٤(ًوفيه أيضا 

 .كان سفيان ينهى عن النظر يف رأي أيب حنيفة: عن الفريايب قال) ٥٥٨ (»تاريخ بغداد«ويف 
يف أنه  -  أمحد: يعني-وال خالف عنه ) : ٤/٢٠٧(» إعالم املوقعني«يف  قال ابن القيم 

     =وال سـيام كثـري مـن.  وبـاهللا التوفيـق هل الرأي املخالفون لسنة رسـول اهللاال يستفتي أ



 
   

١٠٥ 

- أمحـد بـن حنبـلُ سـمعت، بن حييى الشامياهنَُّ م   ]أ/١٤[ 

  .)١( واءَسَّإال  ُرْعَوالب  عنديَ أيب حنيفةُ ما قول:يقول

                                         
 ،ربيعـة بـن أيب عبـد الـرمحن يبكـي  وقد رأى رجل،املنتسبني إىل الفتوى يف هذا الزمان وغريه

 ولبعض من :الق .يف اإلسالم أمر عظيم  وظهر، استفتي من ال علم له: فقال؟ ما يبكيك:فقال
 اهـ. السجن من الرساقيفتي ههنا أحق ب

ىف قـول  فصل ):١/٢٥٦(» املسودة«يف  قال عبد احلليم ابن تيمية والد شيخ اإلسالم 
 :روايـة عبـد اهللا يف  قـال، تكلم عليه ابن عقيل بكـالم كثـري،)يال يروى عن أهل الرأ(: أمحد

 مـن يعـىل أهـل الـرأ  وهـذا حممـول: قال القـايض. عنهم احلديثي ال يرويأصحاب الرأ
 .ملتكلمني كالقدرية ونحوهما

 ،اهلجـرة  بل نصوصه يف ذلك كثرية وهو ما ذكرته يف املبتدع، أنه نوع من، ليس كذلك :قلت
مل يـرو هلـم يف   ولـذلك،فانه قد رصح بتوثيق بعض من ترك الرواية عنه كأيب يوسـف ونحـوه

 اهـ. مهات كالصحيحنياأل
  أن النصوص دالة عـىل عامـة:لثالثالوجه ا: )١/١٢ (»االستقامة«   ابن تيميةقال   

وداللتهـا  نةُّى ذلك ويقصد اإلفتاء بموجب الكتـاب والـسَّالفروع الواقعة كام يعرفه من يتحر
 وأنـا ،ثالثامئـة وأكثـر أو أقـلو  كمن يفتى يف اليوم بامئة فتيا أو مائتني أ،وهذا يعرفه من يتأمل

 وأنفـع ،قـدر عـىل اإلفتـاءأ ً ومـن تـدبر ذلـك رأى أهـل النـصوص دائـام،قد جربـت ذلـك
 الكوفـة مـن ي أن أهـل رأًرأينـاه دائـامي  فإن الذ،حدثُ امليللمسلمني يف ذلك من أهل الرأ

 ، مـع كثـرة عـددهم ومـا هلـم مـن سـلطان،للمسلمني  وأقلهم منفعة، بالفتياًأقل الناس علام
 ِّالفتـوى مـن أقـل ثـم إهنـم يف ،الوقفية والسلطانية وغري ذلك وكثرة بام يتناولونه من األموال

 وأمـا كـوهنم ،ٍ أن جييبـوا بجـواب شـافَّ وإن أجـابوا فقـل،جييبـوا فيهـان  أَّ قل،الناس منفعة
 اهـ. فهم من أبعد الناس عن ذلك جييبون بحجة

 ).َّوالبعر عندي إال سواء ما قول أيب حنيفة(: من طريق املصنف ولفظه) ١٥/٥٦٩ (»تاريخ بغداد«   )١(
 .ال رأي، وال حديث: سئل أمحد عن أيب حنيفة ؟ فقال): ١٥/٥٧٦( »تاريخ بغداد«ويف 

: يعنـي [ا مـن مـسائلهًا شيئً عرضت يوم:إبراهيم احلريب قال ): ١٥/٥٧١(ًوفيه أيضا 
    . اإلسالمئه هو يبتدّ كأن: ثم قال،محد بن حنبل فجعل يتعجب منهاأ عىل ]أبا حنيفة

،  ومذهبـه،ا يعيب أبـا حنيفـةً عبداهللا مرار رأيت أبا:رم قالثاألعن ) ١٥/٥٦٨(ًوفيه أيضا 
     =          .بُّعجَّوحيكي اليشء من قوله عىل اإلنكار والت



    
   

١٠٦ 

- قـال ، عـن أبيـه،لمَ ثنا حممد بن سعيد بن سـ، حممود بن غيالن: 
   ؟رجان عن أيب حنيفةُ وهو بج)١(  أبا يوسفُسألت
 .)٢( ا مات جهمي! ؟ بهُصنعَ وما ت:فقال

                                         
 ، ورأيه، إذا رأيت الرجل جيتنب أبا حنيفة:اإلمام أمحد قال ) ٢/٢٤٧(» طبقات احلنابلة« ويف 

  . خريهُرجأ ف:اً إمامذهِخّ وال يت، وال إىل من يذهب مذهبه ممن يغلو، إليهُّ وال يطمئن،والنظر فيه
 . يف عقيدته يف السنة كام تقدم نقل ذلك عنهوذكر هذا عن عيل بن املديني 

 بخـيط ّ مـا شـبهت رأي أيب حنيفـة إال:قـال الـشافعي عـن) ١٥/٥٦٧( »تاريخ بغداد«ويف 
 .وإسناده صحيح.  كذا فيجيء أصفرّدُ ويم، كذا فيجيء أخرضّ يمد،ارةَّحَّالس

     . أيب حنيفة رأينِ مٌ خريٍن ترابِ مٌّكف: عبةُ شقال) ١٥/٥٧٧(ًوفيه أيضا 
  ؛اس وما يكتبون احلديث عـن أيب حنيفـة أدركت النَّ:مريُبن نقال ا) ١٥/٥٧٥( ًوفيه أيضا

             !  ؟أيّفكيف الر
- لـك ال تنظـر يف هـذا  مـا: سمعت أيوب وقيل له:محاد بن زيدقال  ):٣/٨(» ليةاحل«ويف 

 .  أكره مضغ الباطل:فقال؟  ّ أال جترت:ارـ قيل للحم:ال أيوبفق؟  - أيَّ الر:يعني
 .وهي ما خيرجه البعري من بطنه ليمضغه ثم يبلعه: ِمن اجلرة: ومعنى جترت

 ): ١٧٣ص (»األرجوزة املنبهة«يف ) هـ٤٤٤(وقال أبو عمرو الداين 
        وامح الذي يف الكتب والصحيفة    من قول ذي الرأي أيب حنيفة

 ُ وصحبـه إذ خـالفــوا  التنزيــال     وخالفـوا يف حكمه  الرسوال      
وأعلم  صاحب أيب حنيفة .)هـ١٨٢: ( املتويف سنةالكويف حبيب بن إبراهيم بن يعقوبالقايض    )١(

 احلـديث كتبـت امـ أول: أمحـد  اإلمـام قـال.سـنة عـرشة سـبع حنيفة أبا صحبت: قال .الناس به
 ).٨/٥٣٥ (»السري«   .وحممد حنيفة أيب من املحدثني إىل أميل كان يوسف، أيب إىل اختلفت

 البن شاهني »ُّرشح مذاهب أهل السنة«و .من طريق املصنف) ٧/٦٤٦( البن حبان »الثقات«  ) ٢(
 .  ، وإسناده حسن)١٥/٥١٣ (»تاريخ بغداد«، و)٣٤١ (»تاريخ جرجان«، و)٣١(
ً حنيفة جهميا، وكان حممد بن احلسن جهمياكان أبو): ٥٧٠ص (»الضعفاء«  وقال أبو زرعة يف    ً . 

سمعت حييـى بـن : سمعت نرص بن حممد البغدادي، يقول): ١٥/٥٧٣(»  بغدادتاريخ «   ويف
 .اًا ومل يكـن كـذابا، وكان أبو حنيفة جهميا وكان جهميًن حممد بن احلسن كذاباك: معني، يقول

         ).    ٢/٢٢٠ (»التنكيل«يف كام ) مرض: (تصحيف، وصوابه) نرص(و. وإسناده صحيح
    =      .نحوه عن أيب جعفر بن سليامن ) ٢١٢(   وسيأيت برقم 



 
   

١٠٧ 

- ثنـا ، بن عـيلُ حدثني نرص، إسامعيل بن إسحاق األزدي القايض 
 أكان أبو حنيفـة : أليب يوسفُ قلت:قال ، عن سعيد بن سلم،ُّألصمعيا

 .)١(  نعم:فقال ؟ ٍهمَ جِيقول بقول

- قـال،مرقنديَّ السسَّ حدثني إبراهيم بن شام، أبو الفضل اخلراساين  :
ا يـرى ًرجئُ كان مَن أبا حنيفةإ :- ونحن عنده - ِ البن املباركٌجلَقال ر

 .)٢( ر عليه ذلك ابن املباركنكُ فلم ي.يفَّالس

- قـال ،شـيب ثنـا احلـسن بـن موسـى األ،راساينُ أبو الفضل اخل: 

                                         
 كلامت حنيفة أيب عن دمشق علامء يبلغ كان قد): ١/٣١٢ (»التنكيل« يف قال املعلمي 

 يبنـوا أن مـانع فال الصحة، أسانيدها وظاهر نفسه، ) التأنيب ( يف مسطر وبعضها ،اًكفر يروهنا
 اهـ. معذور فهو فأخطأ الظاهر عىل بنى ومن ،ذلك ظاهر عىل

 .، وهو صحيح)٣٢( البن شاهني »ُّالسنة«، و)٧٨٣و٢/٧٨٢( للفسوي »املعرفة والتاريخ« )  ١(
 سـمعت :عمرو بن سعيد بن سـاملبن  ي أبو جزقال) ٥٣٠و١٥/٥١٢(» تاريخ بغداد«   ويف 

 :قـال ؟ اً أكان جهميـ: قلت. نعم: قال ؟اًئحنيفة مرج  أكان أبو: قلت أليب يوسف:جدي قال
 ومـا ،ا قبلناه فام كان من قوله حسنً،اًسِّدرُ إنام كان أبو حنيفة م: قال ؟ فأين أنت منه: قلت.نعم

 ). ١/٢٥٧ (»التنكيل«وصححه املعلمي يف . ا تركناه عليهًكان قبيح
حـدثني : ب قـالعن زياد بن أيو) ١٥/٥١٩ (»تاريخ بغداد«و ،)٨٣٠ (»الطيوريات«ويف 
 كـان مـا: القـايض يوسـف أليب قلـت: قال - اهللا عباد خيار منان وك - ، مالك أيب بن حسن

 أبـا يـا فأنـت: قلـت: قـال. خملوق القرآن: يقول كان: فقال: قال ؟ القرآن يف يقول حنيفة أبو
 . وإسناده صحيح.ال: فقال يوسف؟

 .خلق القرآنسيأيت يف اآلثار التالية أنه استتيب من القول ب: قلت
 . وفيه زيادة بيان) ٣٣٢(  أثر صحيح، وسيأيت نحوه برقم  )٢(

 . نحوه )٣٠٧( وستأيت أقوال ابن املبارك وأيب إسحاق الفزاري  برقم 
 .   ع بن اجلراح، ويوسف بن أسباطنحوه من قول وكي) ٤/٢٨٣( للعقييل »الضعفاء«ويف 
  كـان أبـو: يقـوله سـمعت أبـا عوانـ:مجيـلاهليثم بن قال ) ١٥/٥٣٠  (»تاريخ بغداد«   ويف 

 . كان أستاذه يف ذلك: قال ؟ فحامد بن أيب سليامن: فقيل له.يفَّا يرى السًحنيفة مرجئ



    
   

١٠٨ 

 .يفَّسرى الَ كان أبو حنيفة ي:يقول سمعت أبا يوسف

 .)١( عاذ اهللاَ م:قال ؟ َنتأ ف:قلت

- سمعت إسامعيل بن محاد بـن أيب حنيفـة ،نصاري أبو موسى األ، 
 .)٢( -  القرآن خملوق:يعني -. ِه آبائُينِد و،ه هو دينُ:يقول

-  عـن أيب  ،ٍ عـن حـسن بـن أيب مالـك، بـن عبـدالرمحنإسـحاق
  .)٣(  أبو حنيفة: خملوقُن قال القرآنَ مُ أول:يوسف قال

                                         
 . نحوه، وإسناده صحيح) ١٣/٣٩٩(» تاريخ بغداد« )  ١(

 .  وقد تقدم يف حاشية هذا الباب إثبات مسألة السيف واخلروج عىل السلطان أليب حنيفة
 .وإسناده صحيح). هذا ديني، ودين أيب، ودين جدي: (، ولفظه)١/٣١٣ (»امل يف الضعفاءالك«   )٢(

وهو يتكلم عن نسبة القول بخلق القـرآن إىل أيب ) ١/٣١٣ (»التنكيل« يف   قال املعلمي 
 أيـام اًرصاخـ هبـا يرصخ محاد بن إسامعيل حفيده وكان حنيفة، أيب عن مستفيضة: حنيفة، قال

َّاحلامين عن وجاء ، وجده أبيه يند وأهنا ،املحنة  أبـا سـمعوا أهنـم ثقـات كلهم عرشة حدثه أنه ِ
  اهـ .املقالة هذه يقول حنيفة

، )يريد بالكوفـة: (، وزاد فيه)٣/٦٤( البن حبان »املجروحني«و ،)٣/٢٥٧(» أخبار القضاة« )  ٣(
 . للعسكري»األوائل«وانظر . ، وإسناده حسن)١٥/٥١٨ (»تاريخ بغداد«و

عن سلمة بن عمـرو القـايض ) ١٥/٥١٨ (»تاريخ بغداد«و )١٣٣٠ (»تاريخ أيب زرعة«   ويف
 .وإسناده حسن. ال رحم اهللا أبا حنيفة؛ فإنه أول من زعم أن القرآن خملوق: قال عىل املنرب

 إن أبـا :َيـلِ فقـد ق؛ وأما القـول بخلـق القـرآن):١٥/٥١٦( »تاريخ بغداد«   قال اخلطيب يف 
 اهـ. يب منهِتُ واست، يقولهَه كانّ واملشهور عنه أن،هب إليهحنيفة مل يكن يذ

ذكر الروايات عمـن حكـى عـن أيب حنيفـة ًبابا يف ) ١٥/٥١٨ (»تارخيه«وعقد اخلطيب يف 
 .وسيأيت زيادة بيان فيام سيأيت: قلت.  القول بخلق القرآن

):  خملـوقالقـرآن( :مة أن أول من قالُ وال خالف بني األ):٢/٣١٢ (قال الاللكائي 
 خالـد بـن : فأما جعد فقتلـه).جهم بن صفوان( ثم ، نيف وعرشين:ة يف سن)جعد بن درهم(

 اهـ. ل بمرو يف خالفه هشام بن عبدامللكِتُما جهم فقأ و،عبداهللا القرسي
 ).؟متى حدث القول بخلق القرآن يف اإلسالم ومن أول من قاله)(٣/٣٧٨( وانظر الاللكائي



 
   

١٠٩ 

 -  ب ْيـَرُ عـن عبـدامللك بـن ق،اشَدِ ثنا خالد بن خـ،أمحد بن إبراهيم
، -  ِ احلـديثِوكان من أصـحاب - : ال ق،يِفاوُّم الطزعن حا ،صمعياأل

  .راسانُن خِ تأتيه م،ٍ جهمِتبُ بكُ أبو حنيفة إنام كان يعمل:قال

 -  قـال،مر بن محـاد بـن أيب حنيفـةُ عُ سمعت: قال،ٍفيان بن وكيعُس : 
:   فقال له، أيب ليىل إىل أيبُ ابنَ أرسل: قال،أخربين أيب محاد بن أيب حنيفة

  .هَ عليك بام تكرُ أقدمتَّ وإال؛ٌنه خملوقإ : القرآن يفُمما تقول بوتت
  ! ؟ كيف فعلت ذاة، يا أب:ُ قلت.هَ فتابع:قال
 .)١( ! ًةَّ فأعطيت تقي،َّ عيلَمُ أن يقدُفتِ خ،َّنيُ يا ب:قال


 )٢(

 

                                         
 البـن حبـان »املجـروحني«، و)١٥/٥٢٠ (»تاريخ بغداد«و ،)٤٢٤(لكرماين  حلرب ا»ُّالسنة«  ) ١(

يا أيب، ألـيس هـذا رأيـك ؟ : قلت: (مع اختالف يف ألفاظهم، ومن ذلك االختالف) ٣/٦٥(
َّنعم يا بني، وهو اليوم أيضا رأيي؛ ولكن أعطيتهم التقية: قال ً ُ.( 

حدثنا عباس بـن ): ٤٢٣) (قيقيبتح/كتابه املسائل( من »ُّالسنة«وروى حرب الكرماين يف 
 . القرآن خملوق: أمحد بن يونس، قال أبو حنيفة عند عيسى بن موسى: عبدالعظيم، قال

 .  ّاستتبه، فإن تاب وإال فارضب عنقه: فقال عيسى بن موسى البن أيب ليىل
يب  ابن أّنإ : قالمد بن عمرعن حم: بإسناده) ٤٠٨ (»ُّاعتقاد أهل السنة«وروى الاللكائي يف 

 عليه محاد َدِهَيب ليىل شأجل إىل حممد بن عبدالرمحن بن ّ الرَ ذلكَمِدَ ملا ق: قال، حدثني أيب:ليىل قال
 .ليامنُثل قول محاد بن أيب سِ مٌومَ عليه قَدِهَ وش،)القرآن خملوق( : أنه قال،ليامن وغريهُبن أيب سا

 ،لُجَّ بام قاله ذلك الر-   وهو باملدينة-بن أيب ليىل إىل أيب جعفرا َ كتب:فحدثني خالد بن نافع قال
  .وشهادته عليه وإقراره

  . واحرقه بالنار، فارضب رقبتهّ وإال؛َجعَ إن هو ر: إليه أبو جعفرَفكتب
 ).٥٢٣-١٥/٥٢٠(» تاريخ بغداد«: وانظر.  ورجع عن قوله يف القرآن،َفتاب    

ُّي، وقد أنكـر عليـه أهـل الـسنة يف وقتـه، محاد بن أيب سليامن شيخ أيب حنيفة يف اإلرجاء والرأ   )٢(



    
   

١١٠ 

 -  ن ِ مـٌ ثنا شيخ،- ًان ثقةوك -از أبو حممد َّعبداهللا بن عون بن اخلر
- بـه َّ فكأنـه أقـر ؟ هو أبو اجلهم:ونَقيل لعبداهللا بن ع - ،أهل الكوفة

 :انـليمـُساد بـن أيب محـ قـال يل :فيان الثـوري يقـولُ سمعت س:قال
ن إ : إن كنـت تقـول: فقـل لـه-  أبـا حنيفـة: يعني- ِإىل الكافر ذهبا

 .)١(  فال تقربنا؛القرآن خملوق

-  عـن ،ٌ ثنا جرير،ازيَّهران الرِ ثنا عيل بن م،الفضل اخلراساين أبو 
  . أبا حنيفةُ يشتم:ليامنُ محاد بن أيب سُقال سمعت ،حممد بن جابر

- ب/١٤[  حدثنا أمحد بن عبداهللا،ويسُّ إسحاق بن أيب يعقوب الط[ 

ا ًادَ سـمعت محـ:قـال ، عن سفيان الثـوريئ،ليم املقرُ عن س،يونس بنا
 ، يا كافر: قل له،ٌلوق القرآن خم: يقول !ن أيب حنيفةِعجب مَ أال ت:ليقو

 .يا زنديق

                                         
 . وسيأيت كثري من اآلثار يف اإلنكار عليه.وضعفوا روايته

؟  سـليامن أيب بـن محـاد: ُقلت أليب عبـداهللا: قال امليموين) ٢/١٦٠( للعقييل »الضعفاء«ويف 
 أول ولكنـه ؛تقاربةُم فأحاديث وهشام ،وسفيان ،شعبة :عنه الثقات هؤالء ُأحاديث أما: فقال

  .. نعم: قال ؟ اإلرجاء يرى كان: قلت .أيَّالر هذا يف تكلم من
  .املرجئة يف اًرأس ليامنُس أيب بن محاد كان : جريرقال ) ٢/١٥٢(ً  وفيه أيضا 

 . أنه أول من تكلم باإلرجاء يف الكوفة) ٣٤٢ص (»اإليامن«وذكر ابن تيمية يف 
قيـل : (وفيه زيـادة. من طريق املصنف) ٢/٢٠٥(للخطيب » موضح أوهام اجلمع والتفريق«  )  ١(

 .  وذكر بقية األثر، والتصويب منه، .. )ّهو عبدالقدوس بن بكر ؟ فكأنه أقر به : البن عون
 . فذكره: ..ُسمعت سفيان الثوري يقول: قال) ٣٦٢ (»اجلعديات«    وهذا األثر رواه ابن اجلعد يف 

قال محاد : قال سفيان الثوري) ١٥/٥٢٢ (»تاريخ بغداد«، و)٢٤١٤ (»اإلبانة الكربى«ويف 
 .  القرآن خملوق: ألنه يقول: ُقال سفيان. أبلغ أبا حنيفة املرشك أين منه بريء: ابن أيب سليامن

 ) !أبلغ أبا فالن: (لكن فيه) ٢ (»خلق أفعال العباد«ونحوه يف 



 
   

١١١ 

)١( 

- دخلنا عىل عبدالعزيز : قال،-من أهل مرو -  بن عبدالرحيمُةَ عبد 
فقـال يل  ،- بـن يـونسُّ وعيل، وأمحد بن شبويه، أنا:نعوده - ةَزمِبن أيب ر

ٌّ عنـدي رس،سعيد يا أبا :عبدالعزيز
 .كمُ فـأخرب، كنـت أطويـه عـنكمِ

 : فقال، بيده عن فراشهَوأخرج

 احتملنا عن أيب : يقولَّوزاعي األُ سمعت: يقولِ املباركَ ابنُسمعت 
 ،ِه الثانيـةِعُ بأصـبَ وعقدذا؛ عنه كا واحتملن،هِ بأصبعَ وعقد؛حنيفة كذا

 عىل يُفَّتى جاء الس ح، العيوبِه الثالثةِعُ بأصبَ وعقد؛لنا عنه كذامواحت
 .هَلِحتمَم نقدر أن نـ ل☺ حممد ِةّمُ عىل أيُفَّفلام جاء الس، ☺ ٍ حممدِةُّأم

 -  عـن ، سمعت يزيد بن يوسف احلمـريي،مِزاحُمنصور بن أيب م 
 . العيبَّشدأ َ أبا حنيفةُ أنه كان يعيبِّوزاعياأل

 -  أيب وكـان ،اً كبـرياً بن يوسف شيخَ يزيدُ وقد رأيت: يقول 
 .ا أصفرً ورأيت عليه إزار،ان بن عطيةَّن حسِ مَعِمَنه سإ :يقال

- عـن  ،نعاينَّ الصٍ حدثني حممد بن كثري،ُّقيَّ أمحد بن إبراهيم الدور
ى َرُ عـُضُ ينق: قالَّه إالُمَ ال أعل: فقال- أنه ذكر أبا حنيفة - ِّزواعياأل

                                         
 .  تعاىل) هـ١٥٧: ( األوزاعي إمام أهل الشام، تويف سنةحيمد بن عمرو بن عبدالرمحن   )١(

 وسـفيان ،بالبـرصة زيـد بـن محـاد :أربعـة زمـاهنم يف الناس أئمة :مهدي بن عبدالرمحن  قال 
        ). ٩٧٣ (»ذم الكالم«.    بالشام واألوزاعي ،باحلجاز ومالك ،بالكوفة

 .  وسيذكر املصنف أقوال هؤالء األئمة األربعة يف أيب حنيفة فيام سيأيت
 عـامل اليـوم وزاعـياأل: يقولـون ومئة أربعني سنة يف الناس سمعت: عياش بن إسامعيلوقال 

 .زمانه أهل أفضل وزاعياأل كان: اخلريبي قال و.به يقتدى إمام وزاعياأل: مالك  وقال.مةاأل
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  .)١( ِاإلسالم

-  عن حممد بـن كثـري،يد بن داودَنُ حدثنا س،الفضل اخلراساين أبو ٍ 
 عـرى ُضُنقَ هـو يـ: فقـال،وزاعـي أبـا حنيفـة األرذك : قال،ِييصِِّصامل

  .ًروةُ عًروةُ عِسالماإل

- اج بـن َّعـن حجـ ،يج بن الـنعامنُ ثنا رس،راساينُ أبو الفضل اخل
 ،َصـولُ األَعَّيَيفـة ضـ أبو حن:وزاعي أنه قال بلغني عن األ: قال،حممد

 .)٢( وأقبل عىل القياس
                                         

ال   سمعت األوزاعي ما:قالسليامن بن حسان احللبي عن : ولفظه) ١٥/٥٤٧ (»تاريخ بغداد«   )١(
 .وإسناده صحيح.  روةُروة عُرى اإلسالم فنقضها عُيفة إىل ع أبو حنَدِمَ ع:أحصيه يقول

صـاحب أيب  [ يل حممـد بـن احلـسنقـال: الـشافعي قـال ) ١/٤(» اجلرح والتعـديل«  يف  )٢(
  ؟ -مالك بن أنس  وأ ة، أبا حنيف:يعني  – أهيام أعلم صاحبنا أم صاحبكم ]:حنيفة

  . نعم: قال ؟ عىل اإلنصاف:قلت   
 ؟  أو صاحبكم ، صاحبنا:علم بالقرآنأ من ، اهللا فأنشدك:قلت  
  .- االًكَ م:يعني -  صاحبكم:قال   
 ؟ أو صاحبكم ،  صاحبنا:ةنُّّن أعلم بالسم ف:قلت  
  . اللهم صاحبكم:قال   
     = أو، صـاحبنا: واملتقـدمني علم بأقاويل أصـحاب رسـول اهللاأ من ،نشدك اهللاأ ف:قلت  

  . صاحبكم: قال ؟صاحبكم
 فمـن مل ، عىل هـذه األشـياءّالإ والقياس ال يكون ، القياسّالإ َبقَم يـ ل: فقلت:افعيّقال الش   

    ! ؟ يقيسٍ يشءّ فعىل أي،يعرف األصول
 نظـرت يف :افعيَّ قال يل الش:حممد بن عبد اهللا بن عبداحلكمقال ) ١٥/٥٦٧ (»تاريخ بغداد«ويف 

 فعددت منها ثامنني ورقـة خـالف الكتـاب ،ثون ورقةكتب ألصحاب أيب حنيفة فإذا فيها مائة وثال
 .        عىل اخلطأ فصارت الفروع ماضية، ألن األصل كان خطأ: بن أيب حاتم قال أبو حممد.نةُّوالس

 أبـو : سـمعت الـشافعي يقـول: حدثني الربيع بن سليامن قال:بن أيب حاتماقال : ًفيه أيضاو   
 . الكتاب كله عليها ثم يقيس ،حنيفة يضع أول املسألة خطأ



 
   

١١٣ 

 - عن األوزاعي ،ييسِّنِّ ثنا أبو حفص الت،يِوََرحدثني احلسن بن عبدالعزيز اجل، 
 ومـا ، وأيب مـسلم، أيب حنيفـة:نِ مـَّ أرشٌدو مولـِ يف اإلسـالمَِد ما ول:قال

  .)١( وما فيها منهام وأن يل الدنيا ٍن أحدِ مٌ أين خرييس يف نفَ أنه وقعُّبِحُأ

- سمعت عيـسى  : قال،اينَّر ثنا أبو جعفر احل، أبو بكر بن زنجويه

                                         
 مـا زال هـذا األمـر :مالـكبإسناد صـحيح قـال ) ٢١٠٢(» جامع بيان العلم وفضله«ويف 
 .جحن وال أ،ا أفلحـ فم، فأخذ فيهم بالقياس، حتى نشأ أبو حنيفةًمعتدال

 أيرس كان بالسيف األمة هذه عىل حنيفة أبو خرج لو: عن مالك أنه قال) ٢١٠٣(ًوفيه أيضا 
  .والرأي القياس من: يعني، فيهم أظهر مما عليهم
  .   عند الرضورات: سألت الشافعي عن القياس؛ فقال: قال أمحد) ٤٠٦ (»ذم الكالم«ويف 

 أهلـج بـذكر  كـاناًم أر أحـدـ ولـ):١٣٣ص(» تأويـل خمتلـف احلـديث«قال ابن قتيبـة يف 
ق بـن  والتنبيـه عليهـا مـن إسـحا، قبـيح أقـاويلهمنث عح والب، وتنقصهم،أيَّأصحاب الر

نن رسـوله ُ وسـ، نبـذوا كتـاب اهللا تعـاىل: وكان يقول، بابن راهويه:إبراهيم احلنظيل املعروف
،اهـ .  وكان يعدد من ذلك أشياء، ولزموا القياس  

: قال القـايض ابـن شـربمة) ٧٦ص (»األخبار املوفقيات«، و)٣/٧٨(» أخبار القضاة«ويف 
فـسلمت، وكنـت لـه ] جعفـر الـصادق[دخلت أنا وأبو حنيفة عىل جعفر بن حممد بـن عـيل 

 لعلـه : فقـال جعفـر.قـل وعٌ له فقـه، هذا رجل من أهل العراق، أمتع اهللا بك:فقلتًصديقا، 
 ، نعـم: فقـال أبـو حنيفـة ؟النعامن بن ثابـتهو  : فقالَّ ثم أقبل عيل ؟ين برأيهِّ الدُالذي يقيس

 إذ ، فإن أول مـن قـاس إبلـيس؛ين برأيكِّ وال تقس الد، اتق اهللا: له جعفر فقال.أصلحك اهللا
]. ١٢:األعراف[ M  2  1  0   /  .  -  ,  +  *  )L  : بالسجود آلدم فقال تعاىلأمره اهللا

 . إىل آخر القصة وهي طويلة، وفيها إبطال القياس
  . بل الصالة، ال:قال؟ ا أعظم عند اهللا الصوم أم الصالة ـ أيم: ثم قال:وقال

 وال  اتـق اهللا يـا عبـداهللا ؟ الـصالة وال تقـيض، الصياماضت تقيض فام بال املرأة إذا ح:قال 
 وقـال ،  قال رسـول اهللا: فنقولا ومن خالفنا بني يدي اهللا ً إنا نقف نحن وأنت غدتقس،

 .عل بنا وبكم ما يشاءيف ف، سمعنا ورأينا:قول أنت وأصحابكت و،اهللا 
  . تم باملقاييس؛ لتحرمن احلالل، ولتحلن احلرامواهللا لئن اختذ:  قال الشعبي)٣٦٦ (»ذم الكالم«  ويف 

 .، وهو أثر صحيح)١٥/٥٤٩ (»تاريخ بغداد«، و)٣٥٨٩(» العلل ومعرفة الرجال«   )١(
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 ،مـرانِ بـن عَعـاىفُ وعـىل امل،َّ عـيلُّوزاعـي خـرج األ:بن يونس يقولا
 عىل َّ وما رد،»ريِّ السِبكتاب« )١(ت  ونحن عنده ببريو،عنيَوموسى بن أ

 .ً ألوسعهم خطأ☺ ٍ حممدِةّمُ لو كان هذا اخلطأ يف أ: فقال،أيب حنيفة

 .)٢( ن أيب حنيفةِ عليهم مَأشأم ]أ/١٥[ ٌدو مولِسالم يف اإلَِدلُ ما و:لاثم ق

- بن ا سمعت عبدالعزيز : يقول: قال أيب،بويهَ عبداهللا بن أمحد بن ش
 عنـد ِّ لألوزاعـيُ قلت: عبداهللا بن املبارك يقولُسمعت :ة يقولَمْزِأيب ر

 . أوصني:ِالوداع

 عنـدي َيـتَطرأ إنـك ؛م تقـلـ ولو ل،هَن رأيي أن أفعلِان مـ ك:فقال
 .ةَُّم عىل األيَفَّ كان يرى السًرجال

  ؟  أفال نصحتني:فقلت

 .)٣( هَن رأيي أن أفعلِ كان م:قال

- سـمعت،ُاءَّ ثنا أبـو صـالح الفـر،يطِشَ حممد بن هارون أبو ن ُ 
  :ُّال يل األوزاعي ق: قال،-  أبا إسحاق:يعني -، الفزاري

 عليـه ُمِنقَنا نـنَِّ ولكا نرى؛ُّلن يرى، ك أنه كانَ عىل أيب حنيفةُننقم إنا ال    

                                         
               .»السري«وما أثبته من ) ببريوة): (أ (   يف ) ١(

  ) !!أليب خلتقمر: (، فقد كتب هكذا)أيب حنيفة( حتريف السم »ِّالسري«وقع يف : تنبيه  
مـع اخـتالف يف ألفاظـه، وهـو ثابـت عـن ) ٩/٨١ (»السري « لألزدي كام يف»تاريخ املوصل«   )٢(

 . وسيأيت نحوه عن الثوري، وابن عون، ومالك، ومحاد وغريهم . األوزاعي 
 .ًوسيأيت معنى هذا األثر قريبا). ٢٨٢و٢٤١و٢٦٤و ٢٣٨و ٢٣٤: (   انظر

 . وإسناده صحيح. نحوه) ٥٢٩و١٥/٥٢٨ (»خ بغدادتاري«و، )١٣٣١ (»تاريخ أيب زرعة«    )٣(
 .عن عبداهللا بن املبارك ) ٣٣١: (   وسيأيت نحوه برقم



 
   

١١٥ 

 .)١( هِه إىل غريُخالفُ في☺ عن النبي ُ احلديثُجييءه أن

- سـمعت الفـزاري يقـول: قال، ثنا أبو صالح، حممد بن هارون : 
 ِةّمـُ عـىل هـذه األِسـالم يف اإلَ ما ولـد: يقوالنُفيانُ وسُّكان األوزاعي

 .)٢( ن أيب حنيفةِشأم مأ

                                         
 .، وإسناده صحيح)٣٧٩( للهروي »ذم الكالم« )  ١(

تركنا أصحاب الـرأي، وكـان عنـدهم  : قال اإلمام أمحد) ١٩٣٠( البن هانئ »املسائل«ويف 
   .ون للحديث، ال يفلح منهم أحدحديث كثري، فلم نكتب عنهم؛ ألهنم معاد

  كان أبو حنيفة جييئه اليشء عـن النبـي : إسحاقو أبقال) ١٥/٥٣٢ (»تاريخ بغداد«ويف 
 .    فيخالفه إىل غريه

 . حديث وجدنا أبا حنيفة خالف مئتي:وكيعقال ) ١٥/٥٣٧(ً وفيه أيضا 
 . ها برأيهّنن فردُّلس إن أبا حنيفة استقبل اآلثار وا: محادول ق)٣٢٢(     وسيأيت برقم 

 ابـن أيب شـيبة »مـصنف«، و)١٥/٥٣٣ (»تاريخ بغداد«وانظر إىل بعض األمثلة يف ذلك يف 
 .»تأويل خمتلف احلديث«، وكتاب )الرد عىل أيب حنيفة(كتاب 

 ). ٌّرش عليهم من أيب حنيفة: وقال الشافعي: (، وزاد فيه)٥٤٩-١٥/٥٤٨ ( »تاريخ بغداد«  ) ٢(
 أرادا وإنـام ،عَّالـرش نفـاه الـذي ؤمّالـش يريدا مل): ١/٢٦٨ (»التنكيل« يف    قال املعلمي 

  .والعقل الرشع يثبته الذي ؤمُّالش
 واملـصائب رَّالـرض وقوع وعادة ديانة شأنه نِم ما وأفعاله وأقواله اإلنسان أخالق يف كان إذا   

 أنـه عىل احلال ودلت ،ينترش يزل ومل ذلك ووقع ،غريهم إىل ذلك ويتعدى ويتبعه يصحبه بمن
 رجل بسبب رَّالرض من األمة يلحق ما أن ّظن وإذا ،مشئوم إنه :قالُي أن ّصح ،انتشار يف يزال لن

 . منه ةُّماأل عىل أشأم مولود يولد مل إنه :قالُي أن ّصح آخر
 ورد ،جـاءرإلا ]أن [يريان عرصمها ويف امقبله األئمة كجمهور واألوزاعي الثوري كان   

 َّيـشتد أن شـأهنا مـن ضـاللة ذلـك كـل ،اجلهميـة مقاالت ببعض والقول ،بالرأي ةنُّالس
 -  مـصيبني أو خمطئـني -  تباعـهأو صـاحبكم ورأيـا ،ودنياهـا دينها يف األمة عىل رضرها
 الثـوري  شـاهد..منهـا ّرش هـو ما إىل ّوجتر تنترش مقاالهتم والتزال ،ذلك نرش يف جادين

 وهـل ،اظنَّـ كام فكان ،األمر إليه سيصري ما عىل احلال ودلتهام ،ذلك من اًطرف واألوزاعي
 أقـواهلم ينـسبون ،أصحابكم يدي عىل َّإال والواثق واملعتصم املأمون زمن يف املحنة كانت



    
   

١١٦ 

)١()٢( 

 - سـمعت سـالم : قال،ٍنا سعيد بن عامرث ، حممد بن عبداهللا املخرمي 
 فـرآه ،ِ احلـرامِالسختياين يف املـسجد  مع أيوبُ كنت: يقول،طيعُبن أيب ما

 )٣( ناُّروا ال يعُ  قوم:ألصحابه  قال،رأه أيوب فلام ،قبل نحوهأ ف،َأبو حنيفة
 .)٤( ِها بجربَنُّر قوموا ال يع،ِهبَبجر

 - سمعت أيوب  : قال، عن محاد بن زيدُثتِّدُ ح: قال،عمر اهلذيلَ أبو م
  .)٥( ابريَ سِن ثوبِ مّقََرين وهو أِّ هذا الدَ أبو حنيفةَ لقد ترك:يقول

                                         
 اسـتفحال إىل َّجـر وهل .ذلك وصف من طرف) مرص قضاة (كتاب ويف ؟ صاحبكم إىل

ٍّرض وأي ؟ املحنة تلك إال املقاالت تلك   اهـ؟ التااملق هذه من شدأ باألمة نزل ُ
  . تعاىل) هـ١٣١: (، تويف سنةالتابعني صغار يف  عداده ..متيمة أيب بن بكر أبو   )١(

 .الفقهاء سيد أيوب حدثني :عبةُش وقال .البرصة أهل شباب سيد أيوب: احلسن قال 
 .أيوب لمث رأيت ما: يقول وكان التابعني، من وثامنني ستة عيينة ابن لقي: احلميديوقال 

 . تعاىل) هـ١٥١: (، تويف سنةالتابعني صغار يف عداده، أرطبان بن عون بن عبداهللا  ) ٢(
 تكتبـ املالئكـة أن أعلـم فام سنة، وعرشين اًأربع عون ابن صحبت: مصعب بن خارجة   قال
 .عون ابن من أفضل اًأحد رأيت ما :املبارك ابن  وقال.خطيئة عليه

 .عون ابن من نةُّبالس أعلم بالعراق كان ما: مهدي بن عبدالرمحن قال  
 .زمانه يف القراء سيد :عون البن يقال كان: االحوص وأب  قال 

ا بـالفتح إذا أصـابه ه عرُّرُ يعُهَّرَوقد ع،  اإلصابة بمكروه:ُةَّرُوالع): ١٣/١١(» تاج العروس«  يف ) ٣(
 ، شـاهنم:همُّرُعـَهم يَّ وقـد عـر، شني القوم رجل يكونُةَّرُ والع،ةَّمعرـ كال،رمُ اجل)ةَّرُالع( و،به

ِّمعرور بالرشـجل الَّ الر:ة بالضمَّرُ الع: وقال ابن دريد. أي رشهم، فالن عرة أهله:يقال  اهـ. َّ
ــاريخ« )  ٤( ــة والت ــسوي »املعرف ــربى«و ،)٢/٧٩١( للف ــة الك ــداد«، و)٤٠٤ (»اإلبان ــاريخ بغ  »ت

 .إسناده صحيحو). َّفقاموا فتفرقوا: (، وزاد فيه)١٥/٥٤٧(
 .نحوه عن سفيان الثوري ) ٢٧٧(   وسيأيت برقم 

     =          .من طريق املروذي) ١٣٦١(اخلالل   ) ٥(



 
   

١١٧ 

- يـك َرش -مرو بن قـيس َ ثنا ع: قال،لَّؤمُ ثنا م، حممود بن غيالن
 ِسـالم يف اإلَدِلـُ مـا و: يقولٍ ابن عونُ سمعت:قال ،- بيحُبيع بن صَّالر

 .)١( ن أيب حنيفةِسالم م أشأم عىل أهل اإلٌمولود
-  ]ُيب يقـولأ سمعت : قال،ويهُّبَمحد بن عبداهللا بن شأ ]عبداهللا بن: 

 بلغنـي أن : يقـولٍ سمعت ابـن عـون: يقولٍميلُرض بن شسمعت النَّ
 .)٢( -  أبا حنيفة:يعني - !!. ِالتِعضُمـ يف الُيبُ جيً رجالِبالكوفة

)٣()٤( 

- َخل أبـو حنيفـةد : يقولاًفوعرَسمعت م ،حيمَّ بن عبدالرُبدةَ ع 
يئـي َ عليـك جمَلُلـوال أن يثقـ ، يا أبا حممـد: فقال،هُعمش يعودعىل األ

                                         
 .             ابريَ سِن ثوبِ مَّقَرأين ّ الدُتركت املرجئة: قول إبراهيم ) ٦٧٦(وسيأيت برقم 
 .                    لعاري واملكتيسقيق الذي البسه بني اّ الر: من الثياب)ابريَّالس( :قال ابن مكي

 ).٢/٢٠٤(» مشارق األنوار«   
إن كـان ليـنقض : (وزاد) ٥٥٠-١٥/٥٤٩ (»تاريخ بغداد«، و)٤/٢٨٠( للعقييل »الضعفاء«   )١(

ُعرى اإلسالم عروة عروة ُ  .، وإسناده صحيح)ُ
. عـن ابـن عـونعن أمحد بن شبويه، عن الفضل بن موسـى، ) ١٣٢٥ (»تاريخ أيب زرعة«   ويف )٢(

 .وإسناده صحيح
 . تعاىل) هـ١٤٨(، تويف الكويف موالهم الكاهيل، ،سدياأل  حممد بنمهران بن سليامن  ) ٣(

 وأعلمهـم  للحديث، وأحفظهم اهللا، لكتاب أقرأهم عمشاأل كان:  عيينةبن  سفيان قال
  .سالماإل عالمة هو:  القطان حييى وقال .بالفرائض

 .زمانه يف الكوفة حمدث  كان،ثبت ثقة شعماأل :العجيل   قال 
) هــ١٣٣: ( تـويفموالهم، الكـويف، الضبي، هشام أبو الثقة، العالمة، ماماإل مقسم، بن غريةُم  ) ٤(

.فلزمته منه، أفقه اًأحد رأيت ما أفقههم، من مغرية كان: عياش بن بكر أبو  قال. 
 .مأمون ثقة،: معني بن وقال ا



    
   

١١٨ 

 .ٍ يومِّك يف كلُتُّدُلع
 ؟ ن هذا َ م:ُعمشفقال األ

  . أبو حنيفة:الواق
 )١( !؟فكيف إذا جئتني ،ِكلِ يف منزٌنت واهللا ثقيلأ ،عامننُّال يا :فقال           

- عياشبنا  سمعت أبا بكر: قال، بن عامرُسودأ حدثنا ، أيب ٍ - 
: يقـول ُغـريةُ كان م: فقال،- مونِاصُه الذين خيَ وأصحابَذكر أبا حنيفة

ن َ م:يعني.  منهمِينِّالد ]أ/١٥[  عىل أخوُفا هو ألنَّ إله إالالواهللا الذي 
 .ِاقَّالفس

ٌّن هو رشَ هو ما أعرف مَّ واهللا الذي ال إله إال: قالُوحلف األعمش   . منهمَ
  ؟رجئةُ امل:يعني: قيل أليب بكر

 .رجئةُ املُ وغري،رجئةُ امل:قال

- قال،ايبَريِ ثنا حممد بن يوسف الف، إسحاق بن منصور الكوسج : 
ن ِ مـٍ لـو نظـرت يف يشء:)٢(ٍارَّوَ قيل لـس:وري يقولَّفيان الثُسمعت س

  ؟ وقضاياه، أيب حنيفةِكالم
  .)٣( يف دينهفَقِّ الرَ يؤت ملٍن رجلِ مُقبلَ كيف أ:فقال

                                         
من طريق عبدة، عـن معـروف بـن حـسان ) بتخرجيي/٥٣١ (»ُّالسنة« يف    رواه حرب الكرماين)١(

 !). ّواهللا إنك لثقيل عيل وأنت يف منزلك، فكيف إذا عدتني ؟(: ولفظه.. السمرقندي 
 .، وهو أثر صحيح)٦/٣٢٥ (»ُّالكامل يف الضعفاء« و

 .  بغداد من الرصافة قايض، كان اهللا عبد أبو قدامة، بن عبداهللا بن سوار بن عبداهللا بن سوار  ) ٢(
 ).هـ٢٤٥: ( تويف سنة.ثقة: النسائي قال 

ِّكيف أنظر يف كالم رجل مل يؤت الرفق يف دينه ؟: (، ولفظه)١٥/٥٥٠ (»تاريخ بغداد«  )  ٣( َ ُُ ِ .( 
 .وهو أثر صحيح     



 
   

١١٩ 

- ١( يِّالبتسمعت عثامن  ،عاذُعاذ بن مُ حدثنا م،هيم أمحد بن إبرا(، 

 .)٢( صيبُ فيًةَّ مرُطيءُما خي ؛ أليب حنيفة هذاٌويل: يقول ذات يوم

 )٣(] [ 

- ؟ن أين جئتَ م:ُقبةَ فقال له ر،َبةَقَ برٌ رجلَّ مر: أيب يقول   
  .ن عند أيب حنيفةِ م:قال

 .)٤(  ثقةِك بغريِ أهل إىلجعر وت،ما مضغت كالم :فقال

- َقبـةَعـن ر ،ٍ ثنا أبو بكر بن عياش،زدي عبدالرمحن بن صالح األ 
  .ن عند أيب حنيفةِ م:قال؟  من أين جئت :ٍأنه قال لرجل

 . ثقةِ بغريُ وتقوم،َضغتَ ما مٍيأَن رِيك مِملُ يٍ من عند رجلَ جئت:قال

                                         
 .ثقة صدوق يالبت عثامن :حنبل بن محدأ قال اإلمام. وعمر أبو يالبت جرموز بن سلمأ بن عثامن   )١(
 . إسناده صحيح)  ٢(
 ).هـ١٢٩: (، تويف سنةالكويف العبدي اهللا عبد أبو العامل، الثبت، ماماإل    وهو )٣(

 أمحـد وقال. ثقة:  وقال ابن معني والنسائي.مأمون الثقات  شيخ ثقة، من:حنبل بن أمحد قال  
 .     يحني وغريمهاه يف الصحَّ واحتج ب.العرب رجاالت من يعد ،اًهَّمفو ثقة، كان: العجيل

 أليب »املـسائل«، و)١٥/٥٧٦ (»تاريخ بغداد«، و)٧٦٠( لإلمام أمحد »العلل ومعرفة الرجال«  ) ٤(
ًمضغت كالما كثريا، ورجعت من غري ثقة: (ولفظه) ١٧٩١(داود    .، وهو صحيح)ً

 ؛يبـالرأ :يعنـي) ثقـة بغـري أهلك إىل ترجع( : قوله ):١/٢٥٥ (»التنكيل« يف قال املعلمي 
 حنيفـة أيب إىل أجلس كنت :غياث بن حفص قال وقد .ساعة بعد عنه حنيفة أبو يرجع قد ألنه

 تركتـه ذلـك رأيـت فلام ،يلوأقا بخمسة فيها فيفتي الواحد اليوم يف مسألة نع يسأل سمعهأف
 أبو اًيوم فقال .. حنيفة أيب إىل نختلف كنا :حنيفة أيب صاحب زفر وقال. احلديث عىل وأقبلت

 اليـوم الرأي أرى قد فإين ؛مني تسمعه ما كل تكتب ال  !يعقوب يا وحيك: يوسف أليب ةحنيف
 اهـ. غد بعد فأتركه اًغد رأيلا وأرى ا،ًغد فأتركه



    
   

١٢٠ 

- فقـال،ه فجاء ابنُ؛َقبةَ كنا عند ر: قاليينةُ ثنا ابن ع،عمرَ أبو م : 
 . من عند أيب حنيفة:قال ؟ ن أينِم

 .)١(  ثقةِ بغريُرجعَ وت،َغتَضَا ما مًعطيك رأيُا يً إذ:فقال

)٢(  

 -  مـا : يقولفيان الثوريُسمعت س : قـال،ٍعيب بن حربُ ثنا ش،أيب 
  .قِّهم عىل احلَِقوافُ أن أُّبِحُأ

   ؟ أبا حنيفة: يعني: أليب ُقلت
  .-  أبا حنيفة:يعني -. تنيَّسالم مر يف اإلَيبِتُ استٌجلَ ر، نعم:قال

  ُستتيب ؟ أبا حنيفة اَّ كأن: أليب ُقلت
  .)٣(  نعم:قال

                                         
 ). ١٣٣٢ (»تاريخ أيب زرعة«، و)٢/٧٧٩( للفسوي »املعرفة والتاريخ«   )١(

يكفيـك مـن : النحوه عن مسعر بن كدام قـ) ١٤٨ص ( البن عبدالرب »االنتقاء«وروي يف 
 . رأيه ما مضغت، وترجع إىل أهلك بغري ثقة

 معـني، بن وحييى عاصم، وأبو ،ةيينُع وابن شعبة، قال. ) هـ١٦١: (   أبو عبداهللا، تويف سنة)٢(
  .احلديث يف املؤمنني أمري الثوري  سفيان:وغريهم

 ال الثـوري، سـفيان مـاماإل ؟ مـاماإل مـن أتـدري: قـال حنبل بن أمحد عن املروذي، وروى        
 .الناس إمام عندنا الثوري كان: احلايف برش وقال.قلبي يف أحد يتقدمه

 . وإسناده صحيح. من طريق املصنف) ٥٢٧ (»تاريخ بغداد«  ) ٣(
 .    َّ  تقدم بيان أن استتابة أيب حنيفة من القول بخلق القرآن مروية عن غري واحد من السلف

 اهـ. ُوقضية االستتابة متواترة): ١/٤٥٣ (»التنكيل« يف    قال املعلمي 
           .    وقد تقدم ذكر أسامء من قال باستتابته يف مقدمة هذا الباب

القـرآن : لـم يصح عندنا أن أبا حنيفة كـان يقـول:  أنه قال   أما ما روي عن اإلمام أمحد 
    =        ).١٥/٥١٧ (»تارخيه«رواه اخلطيب يف .   خملوق



 
   

١٢١ 

-  أيب يب يف هـذه اآليـةِتُ أنه استُ أظن: يقول: M  Í  Ì
Ñ  Ð  Ï  ÎL ]١٨٠:الصافات.[ 

  .ا خملوقذ ه:و حنيفةقال أب
 . فاستتابوه؛ٌفرُ هذا ك:فقالوا له

-   أيب،سـمعت سـفيان الثـوري  : قـال،ل بن إسامعيلَّؤمُ ثنا م
  .)١( تنيَّيب أبو حنيفة مرِتُ است:يقول

 -  حـدثنا  : يقـول، سمعت حييى بن سـعيد: قال،د الباهيلَّأبو بكر بن خال
 .تنيَّ أبا حنيفة مر: أيب حنيفةُب أصحاَ استتاب:فيان قالُس

- سـمعت : أيب يقـولُسـمعت : قـال،داهللا بن معاذ العنربييبُ ع 
 .تنيَّفر مرُ حنيفة من الكو أبَيبِتُ است: يقول،فيان الثوريُس

 -  سـمعت  ،نـا الفريـايبث ،يبِبَنا سلمة بن شث ،أبو الفضل اخلراساين
  .اً مرارِنادقةَّ الزِن كالمِ حنيفة مو أبَيبِتُ است:فيان الثوري يقولُس

-   هارون بن سفيان، نا جعفـر بـن  ،]أ/١٦[ سود بن عامرأ حدثني
  .تنيَّ أبو حنيفة مرَيبِتُ است:فيان قالُعن س ،زياد األمحر

                                         
 - ِّثبت عنه يف هذا األثر وما تقدم ذكره من قوله باستتابته، فتحمل هذه الرواية فهذا خيالف ما 

ثـم . مل يصح عندنا:  عىل أنه بلغه عنه ذلك يف أول األمر ومل يثبت عنده، فقال-إن صحت عنه 
 . واهللا أعلم. صح عنده ذلك بعد كام يف هذه الرواية وغريها من الروايات

  استتابة أيب حنيفـة رواهـا عنـهوقول سفيان يف). ٥٢٢٥(و) ٣٥٨٧ (»العلل ومعرفة الرجال« )  ١(
حييى بن سعيد، ومعاذ بن معاذ، ومؤمل بن إسامعيل، واألشجعي، وجعفر : غري واحد، ومنهم

  .األمحر، والفريايب، واألصمعي، وغريهم وستأيت رواياهتم
 »ل يف الـضعفاءالكامـ«، و)٧٨٦ و٢/٧٨٣(والفسوي  ،)١٣٣٥( أيب زرعة »تاريخ«:   وانظر

 ).٣/٦٤( البن حبان »املجروحني«، و)٧/٨(



    
   

١٢٢ 

- شجعياأل ميعُحدثني ابن س ،نا هيثم بن مجيلث ، أمحد بن إبراهيم، 
  .تنيَّفر مرُ أبو حنيفة من الكَيبِتُ است: قال، الثوريفيانُسث عن ِّدُحي

- وذكـر أبـا حنيفـة،فيانُنا سـث ،نا معاذث ، أبو بكر بن أيب عون ، 
 .ةَّ مرَ غريِفرُ أصحابه من الكَيبِتُ است:قال

 -  َأمحد بن إبراهيم الدورقي    .سائيَّ حدثنا احلسن بن موسى الن،َّ

قال  : قال،ٍعيب بن حربُ عن ش،ُثِّدُة بن عبداهللا حيَبدَ ع)١(  سمعت:قال
 فاسـأله عـن -  أبـا حنيفـة:يعني -  إىل ذلكَ اذهب:فيان الثوريُيل س

 .هُ فسألت،هُ فأتيت ؟هاُدِّ إذا مات عنها سيِ الولدِّمُة أَّعد

 .ٌةَّدِ ليس عليها ع:فقال

 .هُخربتأفيان فُ إىل سُ فرجعت:قال

 .)٢( تيا هيوديُ فا هذ:فقال

-  حدثني عباد بـن : قال،نا سفيانث ،ل بن إسامعيلَّؤمُ حدثنا م،أيب 
نـا أ : قـالٍبا حنيفة عن رجـلأ سل ،]ُعبيد[  بنومرَقال يل ع : قال،ٍكثري

 أهـي التـي : ولكـن ال أدري؛ اهللا ُ وأهنا بيـت، الكعبة حقٌَّّ أنُأعلم
 ؟   هو ٌ أمؤمن،راسانُ أو التي بخ،َبمكة
 .ٌمن مؤ:قال

 ؛ وأنه رسول، حقٌّ☺ا ً أن حممدُ أنا أعلم: قالٍ عن رجلُهْلَ س:فقال يل

                                         
 ). ٣٣٩ص (»نرش الصحيفة«. ّالصفار اخلزاعي شيخه: هو) عبدة(و. عبداهللا بن أمحد: القائل هنا هو)   ١(
 ).هذه فتيا هيودي: (، ولفظه)١١/٣١٦( للبالذري »أنساب األرشاف«   )٢(

 .   اليهود ال يرون عىل النساء عدة: قال الشعبي ) ٧٩١  (»ُّالسنة«وعند اخلالل يف 



 
   

١٢٣ 

   ؟ هوٌ أمؤمن؛ آخرٌ أم حممد،ِ أهو الذي كان باملدينة:ولكن ال أدري
 .)١( ٌ مؤمن:قال

-  بـن انا محـزة ث ،ميديُبري احلُّنا عبداهللا بن الزث ،هارون بن عبداهللا
 سمعت :قال ، عن أبيه،-مر بن اخلطاب ُ عِمن آل -مري ُاحلارث بن ع

 َّ أنُ أشـهد: قـالٍ عـن رجـل؛ِ احلـرامِأبا حنيفة يف املـسجد ُ يسألًرجال
 ؟  أم ال ، هل هي هذه:يِ ولكن ال أدر؛الكعبة حقٌّ

   .ا حقٌ مؤمن:فقال
 : ولكـن ال أدري؛اهللا نبي ا عبدً أن حممدُ أشهد: قالٍلُجَوسأله عن ر

 ؟   أم ال ،ِنةهو الذي قربه باملدي
 .ا حقٌ مؤمن:فقال

 .)٢( َ من قال هذا فقد كفر:ميديُقال احل

 .)٣(  محزة بن احلارث:ث عنِّدُيينة حيُفيان بن عُ وكان س:ميديُقال احل
                                         

عـن إسـحاق بـن ) ١١٠٤(، واخلالل )٥٢٣٠ و٣٥٩٠(لإلمام أمحد » العلل ومعرفة الرجال«  ) ١(
... قلـت أليب حنيفـة : حدثنا عباد، قـال: حدثنا سفيان الثوري، قال: راهويه، عن مؤمل، قال

أنا أشهد أنه : قال الثوري: ل مؤملقا: (فذكره، كذا بدون واسطة بني عباد وأيب حنيفة، زاد فيه
 ).عند اهللا من الكافرين حتى يستبني أهنا الكعبة املنصوبة يف احلرم

 ).هو عند اهللا من الكافرين: ( وقال يف املسألة الثانية
: قـال حنبـل : (وذكـر نحـوه، وزاد. من طريق حنبل عن احلميـدي) ١٨٣١(وعند الاللكائي    )٢(

 ). من قال هذا فقد كفر:وسمعت أمحد بن حنبل يقول
 ).١٨٣٠(الاللكائي : وانظر. عن احلميدي به) ٢/٧٨٧( للفسوي »املعرفة والتاريخ«  ) ٣(

كنـت : قال حممد بـن حممـد الباغنـدي: ، ويف بعضها)٥٠٨-١٥/٥٠٧ (»تاريخ بغداد«   ويف 
سألة عـن أيب َّاكتب إيل بأشـنع مـ: ، فأتاه كتاب أمحد بن حنبل]ُاحلميدي[عند عبداهللا بن الزبري 

: ًلو أن رجال قـال: سمعت أبا حنيفة يقول: حدثني احلارث بن عمري، قال: حنيفة، فكتب إليه



    
   

١٢٤ 

-  عن الثوري  ،ل بن إسامعيلَّؤمُ ثنا م،ميديُ ثنا احل،هارون 
 .)١( بنحو حديث محزة

-  َرِكـُعن الثوري أنـه ذ ،ل بن إسامعيلَّؤمُثنا م ،حممود بن غيالن 
 حتـى ،ٍ وال مـأمون،ٍ ثقةُ غري:فقال - ِرْجِوهو يف احل -نده أبو حنيفة ِع

 .وافَّ الطَجاوز

- قـال : قـال،ُّصـمعي ثنـا األ،يلِمرو بن عبـاس البـاهَ حممد بن ع 
 َّ أرض،- ةَّمـُأو يف هـذه األ - ِ بالكوفـةٌ مولـودَدِلـُ ما و:سفيان الثوري

  .)٢( ن أيب حنيفةِعليهم م

 ]ب/١٦[. تنيَّ مرَيبِتُفيان الثوري أن أبا حنيفة استُ سَ وزعم:قال

 - فيان ُسـ ُام رأيـتَّبـُ ر:قال ،ينَّامِاحل  ثنا عبداحلميد،لمة بن شبيبَ س
  .س فيهِ أيب حنيفة فيجلَ يأيت جملس،أسَّى الرَّغطُالثوري م

  مـا:فيان يقـولُ سُ سمعت: فقال،ريايبِلك للف ذُ فذكرت:لمةَقال س
  .نيُلقاين فيسألَ ولقد كان ي،ٍ عن يشءُّطَ قَ أبا حنيفةُسألت

 ُ شـديدئ،رجـُ م:ين أبـو حييـىَّامِ عبداحلميد احلـ:قال أبو عبدالرمحن

                                         
  . نحوهثم ذكره!.. نعم : ًال أعرف هللا بيتا وال أدري أهو الذي بمكة أو غريه، أمؤمن هو ؟ قال

 حنيفة  استتيب أبو: سمعت عباد بن كثري يقول:سفيان قالعن ) ١٨٣٠(   وعند الاللكائي 
 .فذكره: ..  قالً لو أن رجال:ةَّ قال مر.مرتني

: وأنا أقول: قال سفيان: قال مؤمل: (، وزاد)١٨٣١(، والاللكائي )١٥/٥٠٨ (»تاريخ بغداد«  )١(
 ).٣٦ (»األسانيد الصحيحة يف أخبار أيب حنيفة« وإسناده حسن صحيح كام يف ).ّمن شك يف هذا فهو كافر

 . ، وهو أثر صحيح)٣/٦٦ (»املجروحني«، و)٤/٢٨١( للعقييل »الضعفاء«   )٢(
 .  نحوه وأسانيدها صحيحةعن محاد، وابن عون ) ١٥/٥٤٩ (»تاريخ بغداد«ويف 



 
   

١٢٥ 

 .)١( هُّمُ وكان الشيخ يذ.يداع ،رجاءاإل

- عـن رجـل،امل حدثني أسود بن س: قال، أبو الفضل اخلراساين ٍ، 
 فقـال  - له حديث عن أيب حنيفةَرِكُ وذ-  سفيان الثوري يقولُسمعت

  . مرتنيَيبِتُ است،ٍ وال مأمون،ٍ ثقةُ غري:فيانُس

- بـن حييـى ُعـيمُ ثنـا ن، ثنا محد بن عبداهللا بـن يـونس، أبو الفضل 
 ِم يف اإلسالٌ أحدَ ما وضع:سمعت سفيان الثوري يقول : قال،عيديَّالس

  .)٢(  أن يكون أبو اخلطاياَّ إال؛ أبو حنيفةَما وضع

-  بـنا حدثنا الفـضل ،ة اخلراساينزر حدثني ع،فيانُهارون بن س 
 عىل   اهللاَُ رضب: يقول،فيان الثوريُ سُسمعت : قال،يناينسموسى ال

                                         
 .  اإلمام أمحد رمحهام اهللا: يريد به) كان الشيخ: (وقوله. هو املصنف:   أبو عبدالرمحن) ١(

 ).  حيرض جملس أيب حنيفةإن سفيان كان: (وقول اإلمام أمحد هذا طعن يف قول احلامين
 أبـا مّكلـُي سـفيان كـان: نعيم أليب قال ًرجال وسمعت: )١١٩٦ (»تارخيه« يف زرعة أبو قال
            . يبتديه حنيفة أبو كان وقد ،ال: برأسه فأومأ ؟ حنيفة

 ). ٢٧١(وسيأيت زيادة بيان يف أثر رقم 
 »املعرفـة والتـاريخ«فسوي يف ما رواه ال: ّومما يدل عىل عدم حضور سفيان جملس أيب حنيفة

 أبو يوسـف وأبـو حنيفـة عنـد سـفيان َرِكُذ :حدثني عبيداهللا بن موسى، قال: قال) ٢/٧٩١(
ا مـن ِ رسّا إالًا كنـا نـأيت محـادَ مـ:فيانُ قـال سـ ؟ثم وما هـؤالء؟  ومن هؤالء : فقال،الثوري

 .اِ رسّالا كنا نأتيه إـ فم ؟السهُ أجت ؟ أتأتيه: كانوا يقولون له،أصحابنا
 . فيان الثوريُن سِفيا مُ خَّ ما كنا نأتيه إال:قال ابن املبارك): ١٣/٤٢٩ (»تاريخ بغداد«   ويف 

 .-جملس أيب حنيفة :  يعني-
، )٢/٧٨٣ ( للفسوي»املعرفة والتاريخ«   وأبو اخلطايا هذا رجل زنديق صلب يف الزندقة، ففي )٢(

 مـن ِسـالماإل يف وضـع مـا: ُسفيانقال : عيم، قالُبإسناده عن ن) ١٥/٥٤٦ (»تاريخ بغداد«و
 .   وهو أثر صحيح.َبِلُص ٍلُلرج : قال .فالن َّإال حنيفة أبو وضع ما ِّالرش

 .عن مالك، وعبدالرمحن بن مهدي نحوه) ٥٤٦-١٥/٥٤٥ (»تاريخ بغداد«  ويف 



    
   

١٢٦ 

  .)١( ِن النارِا مً أيب حنيفة طاقِقرب

-  سـمعت: قـال،اينَّرا أبـو جعفـر احلـ حدثن،أبو بكر بن زنجويه ُ 
 ِونحـن يف مـسجد - أبو حنيفة بيـدي َام أخذَّبُر :عيسى بن يونس يقول

  .دقعأ ف؛ ويلطُف،ُّ فيرب،- الكوفة

  . فتغافل،هُ جملسَبِصُام حَّبُفر

  .بيَّثنا أبو ذاك الصحد ،وٍمرَ يا أبا ع: فيقولُام دخل سفيانَّبُفر

  ! ؟ليهإ ُ جتلس:فيان فيقولُ فيلقاين س،ُقَِرتْ فنف:فقال

  ! ؟ بهُعصنَأ فام ،ينُّربَ في،نيُسِجلُ بيدي فيُ يأخذ:فأقول له

  .تُ فيسك:قال

- عـن  ،بيـد الطنافـيسُ ثنا حممـد بـن ع،عنياب األَّ حممد بن أيب عت
 .)٣(  برأيهَمورُ استنبط األ،)٢( ا كان أبو حنيفة نبطي: قال،فيان الثوريُس

 - فيان ُسمعت سـ : قال،ايبَريِ حدثني الف،حممد بن أيب عتاب األعني
  .)٤(  وما سألته، ولقد سألني،ّ قطٍءيش أبا حنيفة عن ُ ما سألت:يقول

                                         
 .ُّ   حيمل هذا من باب الدعاء عليه، واهللا أعلم)١(
 ،أنبـاط:  واجلمع، قوم ينزلون بالبطائح بني العراقني: وهم، والنبيط، النبطمنسوب إىل: النبطي   )٢(

).   ٣٧٢ص(» املطلـع عـىل أبـواب املقنـع«.   كيمني ويامين ويـامن،ورجل نبطي ونباطي ونباط
 ).٢٧٤(وسيأيت زيادة بيان يف التعليق عىل أثر رقم 

 .ا كان أبو حنيفة نبطي:قال زريع يزيد بنعن ) ١٥/٤٤٧ (»تاريخ بغداد«ويف .    إسناده صحيح)٣(
 : الفريـايبقال: ، وفيه)١٥/٥٥٨ (»تاريخ بغداد«، و)١/٣( البن أيب حاتم »اجلرح والتعديل«   )٤(

  .فيان ينهى عن النظر يف رأي أيب حنيفةُكان س
   =      ؟اً هل روى سفيان عن أيب حنيفة شيئ:الفريايبسئل ) ١٥/٥٥٨ (»تاريخ بغداد«   ويف 



 
   

١٢٧ 

- فيان الثـوري ُسـمعت سـ ،لَّؤمـُ ثنا م،ارَّباح البزَّ حسن بن الص
  .تنيَّ مرَيبِتُ است،ٍ وال مأمون،ٍ غري ثقة، كان أبو حنيفة:يقول

- عن ثعلبة،ٍ عن جرير،يدُ ثنا حممد بن مح،يِ حممد بن خلف الكرخ ، 
 .ن أيب حنيفةِ مَ أشأمٌ ولدِ يف اإلسالمَِدلُ ما و:فيان قالُعن س

- لس  أبو حنيفة يف جمَِركُ إذا ذ:سمعت أيب يقول ،فيان بن وكيعُ س
  ]أ/١٧[. )١( ذا استعرب النبطي إِّن رشِ باهللا مُ نعوذ: كان يقول،فيانُس

-  أبا حنيفـةُعيتَن : قال،سمعت أبا عاصم : قال،فيانُهارون بن س َ 
 ممـا ٍن كثـريِ هللا الذي عافاين مـُ احلمد: فام زادين عىل أن قال،فيانُإىل س

 .)٢(  منهُبتِ فعج: قال.ِن الناسِا مًابتىل به كثري

                                         
فأجيبه وأنا كاره، وما سـألته عـن : (وذكر نحوه، وزاد: ..  يقول سمعت سفيان، معاذ اهللا:قال

 .وإسناده صحيح). ّيشء قط
 :يعني -  وسألته:عبداهللا بن عيل بن عبد اهللا املديني قالعن ): ١٥/٥٨١ (»تاريخ بغداد«  ويف 

 بـني يـدي مـا سـألته عـن  لو كـان: وقال،افه جدَّ فضع ؟أيَّ صاحب الر، عن أيب حنيفة- أباه
 . ا أخطأ فيهاً وروى مخسني حديث،يشء

 ).٢٧٠(، وانظر قول سفيان فيام تقدم )١٥/٥٥٨ (»تاريخ بغداد«  ) ١(
 مل يـزل : عـن أبيـه قـال،روةُعن هشام بن عبإسناد صحيح، ) ١٥/٥٤٣ (»تاريخ بغداد«  ويف 
 ،أيَّ فقـالوا فـيهم بـالر،مـمُبايا األَسـدون أبنـاء ّيهم املولِ فَ حتى ظهرًعتدالُني إرسائيل مَأمر ب

    .فضلوا وأضلوا
ي ِّتـَ وعـثامن الب، ذلـك أبـو حنيفـة بالكوفـةَّ حتى غـريًعتدالُ مِومل يزل أمر الناس: فيانُقال س  

 »تاريخ أيب زرعة«ونحوه يف . ممُبايا األَ فنظرنا فوجدناهم من أبناء س، وربيعة باملدينة،بالبرصة
 ).بتحقيقي/ ٢١ (»ُّإلبانة الصغرى ا«: انظر).   ١٣٣٩(

 ).٢/٧٨٥( للفسوي »املعرفة والتاريخ«، وانظر نحوه يف )١٥/٥٨٥ (»تاريخ بغداد« )  ٢(
 .أبو عاصم عجب من صنيع سفيان ألنه عىل رأي أيب حنيفة، فقد كان جيالس أهل الرأي: قلت  

قلـت :  يب يقـولسمعت أ: قال عبداهللا بن أمحد ) ٩٩٥(» العلل ومعرفة الرجال«  ويف 



    
   

١٢٨ 

- أخـو - صري أبو هاشمُحدثني ن : قال، حممد بن عبداهللا املخرمي 
 :سمعت أخي سفيان بن سعيد يقول ،ٍبارك بن سعيدُ سمعت امل- زندرام

  .هـن هذا برأيِ مِرى اإلسالمُبسيفه أقطع لعَة حطبَق ُما ابن
 .)١( -  أبا حنيفة:يعني -

-  كنـا  : قـال،عيمُنا أبو نث ،أمحد بن حممد بن حييى بن سعيد القطان
 فلـام رآه ، أبو حنيفـة يريـدهَ فأقبلِ احلرامِا يف املسجدًلوسُمع سفيان ج

 . فيانُ وقام س،مناُ فق.ِهنا هذا بجربُّر قوموا بنا ال يع:فيان قالُس
ه أبـو حنيفـة َ فجاء؛ِ احلرامِفيان يف املسجدُا مع سًلوسُخرى جُ أًةَّوكنا مر

  .)٢( ليهه إَ فجعل ظهرَ استدار؛ُ فلام رآه سفيان،ر بهُ فلم نشع،َفجلس
                                         

 وذاك أنه كان  ؟بن عونا ؛ه بأصحابكَّ ما لك ال تشب:-  الضحاك بن خملد:يعني - أليب عاصم
                  .يأجيلس إىل هالل صاحب الر

 ذكر عند سفيان : سمعت أبا عاصم يقول:مسدد قالمن طريق ) ١٥/٥٨٥ (»تاريخ بغداد«  ويف 
 . احلمد هللا الذي عافانا مما ابتاله به: قال.اًئ وال شي، : فام سمعته يقول،موت أيب حنيفة

 الثـوري سـفيان مـع كنـت :قـال حـسان بـن الصمد عبدعن ) ٢/٤٠٧ (»املجروحني«  ويف 
 طهـامن بـن إبـراهيم إىل اذهـب :قال .مات حنيفة أبا إن :فقال رجل فجاء ،امليزاب عند بمكة

 هـذه فتـان فـإن ،هِّوبرش ،فأنبهه اذهب وحيك :قال ،ًنائام وجدته :فقال ،الرسول فجاء ،فأخربه
 حنيفـة أبـو لكـأن وهللا ،حنيفـة أيب من عليهم أشأم مولود اإلسالم يف ولد ما واهللا ،مات األمة
 .  بسيفه الطائي قحطبة من عروة عروة اإلسالم لعروة أقطع

 وةعـر سـالماإل لعـروة أقطـع حنيفة أبو لكأن وواهللا: (.. بإسناده) ٣/٦٥ (»املجروحني«   ويف )١(
 .)بسيفه الطائى قحطبة من عروة
 لو خـرج أبـو حنيفـة عـىل هـذه األمـة : مالكقال) ٢١٠٣(» جامع بيان العلم وفضله«   ويف 

 . أيَّ والر، من القياس: يعني.بالسيف كان أيرس عليهم مما أظهر فيهم
 . جحنفلح وال أ فام أ، فأخذ فيهم بالقياس، حتى نشأ أبو حنيفةً ما زال هذا األمر معتدال:مالكقال   

 . ، وإسناده صحيح)٤٠٩ (»اإلبانة الكربى«، و)١٣٣٤ (»تاريخ أيب زرعة«   )٢(
 ). ٢٩٧(، وسيأيت نحوه برقم نحوه عن أيوب السختياين ) ٢٣٩(  وقد تقدم برقم 



 
   

١٢٩ 

)١( 

-  سمعت مالك بن أنـس ذكـر أبـا حنيفـة ،مِزاحُمنصور بن أيب م، 
  .ينِّ الدَ كاد: وقال،ٍوءُ سِفذكره بكالم

 .)٢( ِينِّن الدِ فليس م؛ينِّن كاد الدَ م:وقال

-  َا يقـول يف أيب حنيفـةً مالكـُ سـمعت:قال ،خرىُ أًةَّمنصور مر 
  .ينِّ الدِّ إالَ ما كاد أبو حنيفة: وقال،ِينِّن الدِرجه مُ خيًالقو

-  ُذكرُيأ :ٍ بن أنسُقال مالك : قال،سلمُ عن الوليد بن م،أبو معمر 
   ؟كمِ ببلدَأبو حنيفة

  . نعم:ُقلت

  .)٣( سكنُي لبلدكم أن يغ ما ينب:قال

- قـال يل :قـال ،ٍويسُ أيب أُ ثنا إسامعيل بن، اخلراساينِ أبو الفضل 
  .)٤( ِضالُ العِاءِّ من الدَو حنيفةب أ:ٍ بن أنسُخايل مالك

                                         
 . ) هـ١٧٩: (    أبو عبداهللا، إمام دار اهلجرة، تويف سنة)١(

 العلـامء ذكـر إذا :الـشافعي قـالو .زمانـه حجة وهو ،احلجاز أهل عامل مالك: عيينة ابن   قال 
 يقتـدى إمـام هـو: القطان  ابن وقال.الفقه ويف احلديث، يف إمام هو:  أمحدوقال. النجم فاملك

 ).٨/٤٨ (»السري«        .خلقه عىل اهللا حجج من مالك: معني ابن  وقال.به
 /١٥ (»تـاريخ بغـداد«، و)٦/٣٢٥ (»احلليـة«، و)٤٧٣٣و٣٥٩٤(» العلل ومعرفة الرجال«   )٢(

 . كالمها من طريق املصنف، وإسناده صحيح) ٥٥٢
 »تـــاريخ بغـــداد«، و)٧/٦ (»الـــضعفاء«الكامـــل يف «، و)٤/٢٨١( للعقـــييل »الــضعفاء«  ) ٣(

 . وإسناده صحيح. ، كلهم من طريق املصنف)١٥/٥٥١(
 ).٣٧٠(اختالف يسري يف لفظه، وسيأيت برقم ) ٣/٧٣ (»املجروحني«  ويف 

 ). ٤/١٧٩( أليب عبيد »غريب احلديث«. األمر الشديد الذي ال يقوم له صاحبه: ُ   العضال)٤(



    
   

١٣٠ 

 .)١( ننُّ السُنقضَ أبو حنيفة ي:ٌوقال مالك

- بـن أنـس ِعن مالك ،نينيُ حدثني احل،ارَّباح البزَّ احلسن بن الص 
 .ن أيب حنيفـةِ مـِسالم اإلِ عىل أهلّ أرضٌولودَ مِسالم يف اإلَِدلُ ما و:قال

 .)٢(أيَّ الرُعيبَوكان ي

                                         
 . ، وهو صحيح)٥٥٢-١٥/٥٥١( »تاريخ بغداد«و، )٧/٦( البن عدي »الكامل يف الضعفاء«  ) ١(

يف ) ُالداء العضال(سألنا عبدامللك بن حبيب عن رشح ): ٢/٢٦ (»تفسري غريب املوطأ«  ويف 
 حـني أراد اخلـروج إىل الك الذي رواه عن كعب احلرب، إذ قال لعمر بن اخلطـاب حديث م

ُوهبا الداء العضال.. ال خترج إليها : (ِالعراق ولقـد . ِّاهلـالك يف الـدين: يعنـي: قال عبدامللك) ّ
ّأخربين مطرف أهنم سألوا مالًكا عن تفسري ِّ ُالداء العضال: (َُ  يف هذا احلديث ؟ ) َّ

َأبو حنيفة وأصحابه؛ وذلك أنه ضلل الناس بوجهنيهو :    فقال َّ : 
 . باإلرجاء-١   
ُّ وبنقض السنن بالرأي-٢    ِ . 

ُ   فهو عندنا أشأم مولود يف اإلسالم ضل به برش كثري، وهم متامدون يف الـضالل بـام يـرشع إىل  َّ َُ ٌُ َّ ٍ

 اهـ . يوم القيامة
ئل مالك بن أنس عـن ُ س:األصم مطرف أبو مصعب قال): ١٥/٥٥١(» تاريخ بغداد«ويف 
 . أبو حنيفة: ومنهم،ينِّ اهللكة يف الد: قال،)اء العضالّهبا الد( : يف العراق مرُقول ع

ًسمعت أمحد ذكر شيئا مـن أمـر أصـحاب الـرأي، ): ٢٧٦ص (»املسائل«وقال أبو داود يف 
 .ُحيتالون لنقض سنن رسول اهللا : فقال

وكـان : (، وزادا فيـه)٢/٧٨٩( للفـسوي »املعرفـة والتـاريخ«، و)١٥/٥٤٥(» تاريخ بغداد«)   ٢(
تبـع تنام ينبغـي أن إ فـ، هذا األمر واسـتكملّمَ وقد ت  رسول اهللاَِضبُ ق: ويقول،يأَّيعيب الر

  أقـوى منـكُ آخرٌأي جاء رجلَّ وإنه متى اتبع الر،أيَّتبع الرُي وال ، وأصحابهآثار رسول اهللا 
 اهـ).  أرى هذا األمر ال يتم،بك اتبعتهَلَجاء رجل غ  فأنت كلام،بعتهّ فاتيف الرأي

: قـال أنس، بن مالك عن أنس، بن مالك كاتب حبيبعن ) ١٥/٥٤٥(» تاريخ بغداد«   ويف 
 ومـا ،األرجـاء يف: اًمجيعـ الوجهني يف إبليس فتنة من األمة هذه عىل أرض حنيفة أيب فتنة كانت
 .ننُّالس نقض من وضع



 
   

١٣١ 

] [)١( 

- إىل ُستلـ ج:قـال ، ثنا محاد بن زيد،اج الناجيَّ إبراهيم بن احلج 
 ُتْسِبـَ ل: أو قـال،ِ النعلـنيُ لبـست: فقالٌ رجلُهَ فجاء؛َأيب حنيفة بمكة

  ،- إبراهيمَّشك - ٌرمُ وأنا حمِفنيُ اخلُبستل : أو قال،ٌرمُاويل وأنا حمَّالرس
  .ٌمَ عليك د:فقال أبو حنيفة

   ؟اً أو وجدت إزار، نعلنيَ وجدت:ِجلَّ للرُفقلت
  . ال:قال

  .م جيدـم أنه لُزعَن هذا يإ ،نيفةَ يا أبا ح:فقلت
  .م جيدـ أو ل،َ وجدٌ سواء:قال

 عـن ابـن ، عن جابر بن زيد،ينارِمرو بن دَ حدثنا ع: فقلت:قال محاد
 ]ب/١٧[ ُاويلَّالـرس «: يقـول☺ سمعت رسـول اهللا : قال،عباس 

 .)٢(»ِعلنيَّ النِجدـم يـمن لـ لِنيَّفُ واخل،َارِز اإلِدِجـم يـمن لـل
 : قـال☺ن رسـول اهللا أ ،مر ُ عن ابن ع، عن نافع،حدثنا أيوبو

َالرس« ِم جيـمن لـني لَفُ واخل،َ اإلزارِدَم جيـ ملن لُاويلَّ   .»علنيَّ النِدَ
  .ءيش ال : أي،- اج يدهَّ إبراهيم بن احلجَكَّوحر - ِهِ بيد:فقال

 ؟ ]تقول[ نَنت عن مأ ف:فقلت له
                                         

: أربعة زماهنم يف الناس أئمة: مهدي بن عبدالرمحن قال). هـ١٧٩ (األزرق برصىال إسامعيل أبو   )١(
 أر مل:  وقال.بالبرصة زيد بن ومحاد بالشام، وزاعيواأل باحلجاز، ومالك بالكوفة، الثوري سفيان

 دمحا: حنبل بن أمحد وقال.زيد بن محاد من نةُّالس يف يدخل الذي باحلديث وال نة،ُّبالس أعلم ّقط اًأحد
 ).٧/٤٥٦ (»السري« .سلمة بن محاد من َّإيل ّأحب هو ين،ِّالد أهل من املسلمني، ةَّأئم من زيد بنا

 ).٢٧٦٤(، ومسلم )١٨٤١( رواه البخاري )  ٢(
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ِ أو مل جيَ وجد،ٌّ دمِ عليه: قال،ن إبراهيمع ، نا محاد:قال  .دَ
 .رطأة داخل املسجدأ بن ُاجَّاين احلجَّ فتلق،هِن عندِ مُ فقمت:قال

 ِم جيـدـ ولـ،َاويلَّالـرس لبس ٍمِرُحم يف ُ ما تقول،رطأةأ يا أبا :فقلت له
   ؟ النعلنيِجدـَم يـخفني ولـ الَ ولبس،َاإلزار
  عن ابن عباس ، عن جابر بن زيد،مرو بن دينارَ حدثني ع:فقال

من ـ لِنيّفُ واخل،َارِز اإلِدِجـَم يـ ملن لُاويلَّالرس «: قال☺ أن رسول اهللا
  .»ِعلنيَّ النِجدـَم يـل

  ؟ ☺  سمعت رسول اهللا:ا حتفظ أنه قالرطأة أمأ يا أبا : فقلت له:قال
  . ال:قال
 : قـال:☺ أن رسـول اهللا ، عـن ابـن عمـر ، وحدثني نافع:قال

ِم جيـمن لـني لَفُ واخل،َ اإلزارِدَم جيـمن لـ لُاويلَّالرس«  .»ِعلنيَّ النِدَ
 :قـال أنـه ، ٍّ عـن عـيل،ِ عـن احلـارث،سحاقإ وحدثني أبو :قال

  .جد النعلنيـم يـمن لـفني لُ واخل،َ اإلزارجدـم يـمن لـ لُاويلَّالرس
  ؟قال كذا وكذا بكمِ صاحُا بالـمف : فقلت له:قال
  .)١(  ذاك اهللاَُحّ قب! ؟ ذاك منُبِ وصاح! ؟َذاكَومن : قال

                                         
 ).٦٢٤و٣٦١(وانظر هنا رقم ). ١٥/٥٣٩(» تاريخ بغداد«، و)٦٧-٣/٦٦( » املجروحني«   )١(

 ).٣٦١(وانظر نحوه يف رد األثر ما سيأيت برقم   
 : قـال أبـو حنيفـة: سـمعت احلميـدي يقـول):١٧٢٤(» التاريخ األوسط«   قال البخاري يف 

 فبـدأ ، اسـتقبل القبلـة: قال يل.نن ملا قعدت بني يديهُقدمت مكة فأخذت من احلجام ثالث س
  فرجل ليس عنده سـنن عـن رسـول اهللا:قال احلميدي.  وبلغ إىل العظمني،بشق رأيس األيمن

، كـاة َّ أحكـام اهللا يف املواريـث والفـرائض والزُدَّلَقُ كيف ي،يف املناسك وغريها وال أصحابه
 ! ؟الة وأمور اإلسالمَّوالص



 
   

١٣٣ 

- ذريُا عـيل العــ أبـُسـمعت :الـ ق،مِزاحُ م]أيب[ نـ منصور ب، 
 . مات أبو حنيفة: بن زيدَ قيل حلامد:يقول

  .)١( ِ األرضَ به بطنَي كبسِ هللا الذُ احلمد:لقا

- عن محاد بـن ،ٍليامن بن حربُ ثنا س،وسىُ هارون بن عبداهللا أبو م 
ه يف َ فانتحلٍبريُ سعيد بن جكر فذ،َ إىل أيب حنيفة بمكةُلستَ ج:قال ،زيد
   ؟ك يا أبا حنيفةُثِّحدـُن يَ م:ُ فقلت !ِرجاءاإل

  . األفطسٌمـ سال:قال
 : قـال، ولكن حـدثنا أيـوب؛أي املرجئةَ يرى رًامـن سالإ ف:فقلت له

م أرك ـ ألـ: فقـال، بـن حبيـبِ إىل طلـقُبـري جلـستُرآين سعيد بن ج
  .)٢( السهُجت ال  ؟ٍ إىل طلقَجلست

  . فكان كذلك:قال
   ؟قْلَ وما كان رأي ط، يا أبا حنيفة:ٌجلَ فناداه ر:قال

  ! وحيـك: قـال،فلام أكثر عليـه ،عرض عنهأ ثم ناداه ف،عرض عنهأف
  .)٣( كان يرى العدل

 -  ٍزيد محاد بن ُسألت : قال،باعَّ عن إسحاق بن عيسى الط،رَعمَأبو م، 
 .)٤( ِرجاء يف اإلِصومةُ باخلعرُفُ إنام ذاك ي: فقال،عن أيب حنيفة

                                         
 .من طريق املصنف، وهو أثر صحيح) ٢/٢٥٩ (»احللية« )  ١(
 .  وكان طلق يرى اإلرجاء: قال محاد: »تارخيه« زاد هنا اخلطيب يف )  ٢(
) ٧٩٢ (»ذم الكالم«، و)١٥/٥١١(» تاريخ بغداد«، و)٢/٧٩٣( للفسوي »املعرفة والتاريخ« )  ٣(

 .وهو أثر صحيح. طلق بن حبيب كان يتكلم يف اإلرجاء: وقال اهلروي
 . اإلرجاء: يعني. احلق يف زعمه: القول العدل، أي:  أراد):١/٢٨١ (»التنكيل«   قال املعلمي يف   

 :ومعنـا - زيـد بـن محاد عند كنا :سىعي بن  إسحاققال) ٦/٢٥٨ (»احللية«ويف .   أثر صحيح) ٤(



    
   

١٣٤ 

][)١( 

- ن يكـون  أل:ا يقولً رشيكُسمعت : قال،زاحمُ منصور بن أيب م
ن أن يكون فيـه ِ مٌ خري؛َ اخلمرُ يبيعٌارَّ مخِ الكوفةِن أرباعِ م)٢(ٍعْبَ رِّيف كل

 . )٣( ن يقول بقول أيب حنيفةَم

 - أصـحاب:يك قالَعن رش ،صمعي ثنا األ،مرو الباهيلَ حممد بن ع ُ 
 .)٤( ر قميِ تاجِصن لصوِهتم مَّدِن عِ عىل املسلمني مُّأشد، أيب حنيفة

- يك َِرش قلت ل:قال ، ثنا هيثم بن مجيل،َّ أمحد بن إبراهيم الدورقي
 ]أ/١٨[ ؟  أبو حنيفةَيبِتُ است:بن عبداهللا

 . )٥( َّهنِورُدُق يف خِواتَ ذلك العَمِلَ ع:قال

                                         
 مـنكم الرجـل يزال ال ،اسكت :زيد بن محاد قال ،حنيفة أيب قول من اًشيئ فذكرنا  - جرير بن وهب

 محاد ليناَع أقبل ثم ،أعينهم من يسقط حتى ،عشريته جملس يف البدع أهل يذكر ،بوله يف اًداحض
 يف مّتكل ِِههجتُم عىل فّوَخت اـفلم ،رجاءاإل يف اصمُخي كان امّإن  ؟حنيفة أبو كان ما أتدرون :فقال

 .قاسُت ال  اهللا رسول ننُوس ،بطلهاُلي ببعض بعضها  اهللا رسول ننُس فقاس ؛أيَّالر
 . ) هـ١٧٧: (، تويف سنةالنخعي عبداهللا أبو ، الكوفةقايض )  ١(

 ا،ًصدوق ،ًعاقال كان: فقال ؟ رشيك عن حنبل بن أمحد سألت: شعرياأل صالح بن معاوية قال  
 ).٨/٢٠٠ (»السري« .. والبدع الريب أهل عىل اًشديد وكان ا،ًحمدث

 ). ٢/٢٢٣ (»هتذيب اللغة«.  الدار بعينها حيث كانت): َّالربع: ( قال األصمعي)  ٢(
 . من طريق املصنف، وهو صحيح) ١٥/٥٤٦ (»تاريخ بغداد« )  ٣(

 ).٣/٧٣ (»املجروحني«، و)٢/٧٨٩ (»ريخاملعرفة والتا«، و)٣٥٩٣(» العلل ومعرفة الرجال«
 املرجئـة أخـوف عنـدي عـىل اإلسـالم مـن :قال إبراهيم) ٢٩٧( »الرشيعة«ويف .     أثر صحيح)٤(

 .ألزارقةاعدهتم من 
ــاريخ«)   ٥( ــة والت ــسوي»املعرف ــة«، و)٢/٧٨٦(  للف ــاريخ أيب زرع ــداد«و، )١٣٩٢ (»ت ــاريخ بغ  »ت

                .وهو صحيح). ١٥/٥٢٣(



 
   

١٣٥ 

 - أي َّ الـرِّئَ كان رشيـك سـ:قال ،عيمُ ثنا أبو ن، أبو الفضل اخلراساين
 ☺ عن رسول اهللا ِاألثر ّ ردذهبهمَ م:ل ويقو،ِها يف أيب حنيفة وأصحابدِج

 - ا ًيكـَسـمعت رش : قـال، حدثني الوليد بن صـالح،فيانُ هارون بن س
  .رجاءن اإلِ وم،ٍهمَ جِن كالمِ م:تنيَّ مرِهِفرُن كِ مَ أبو حنيفةَيبُِت است:يقول

- أيب ُصـحابأ :ا يقـولًيكـَ رشُسمعت ، حدثني شاذان، هارون 
 .)١( ٌبَرَحنيفة ج

 - يقـول،عـاذُعـاذ بـن مُ سـمعت م: قـال، إبراهيم بن سعيد الطربي : 
 .تنيَّ مرِفرُ أبو حنيفة من الكَيبِتُ است:وري يقولَّفيان الثُسمعت س

- َّوزاعـي األُسـمعت ،صعبُ ثنا حممد بن مـ، إبراهيم بن سعيد، 
 .)٢( ن أيب حنيفةِ عليهم مَ أشأمٌولودَ مِسالم يف اإلَِدلُ ما و:يقول

- فيان ُعـن سـ ، عـن أيب إسـحاق،وبـةَ ثنا أبو ت، إبراهيم بن سعيد
 .ثل قول حممد بن مصعبِ مِّوزاعيالثوري واأل

- َّرَ مـ: قـاال، وأبـو أسـامة،ثنا حممد بن بـرش ، إبراهيم بن سعيد 
 ؟ َين أقبلتن أِ م: قال،َ عىل رقبةٌرجل
 .ن عند أيب حنيفةِ م:قال
 . ثقةِك بغريِ إىل أهلُعِ وترج،ضغتَ ما مٍن رأيِك منُِّمكُ ي:قال

                                         
ْوبلغت ْأدركت قد التي اجلارية: )العاتق (  ).١/١٤٣ (»هتذيب اللغة«. بعد َّتتزوج ومل َ
ُاخلدر ( ْ ٌسرت: )ِ  ).٧/١١٩ (»هتذيب اللغة«. البيت ناحية يف للجارية ِ

 ألسودا قال: ، ولفظهام)١٥/٥٤٧ (»تاريخ بغداد«، و)٢/٧٨٩( للفسوي »املعرفة والتاريخ«   )١(
  .ًباَرَج حنيفة بوأ كان اـإنم: رشيك عن :عامر بنا

 .   أثر صحيح، وقد روي هذا القول عن غري واحد من األئمة)٢(



    
   

١٣٦ 

 - كنـا يف : قـالٍطيـعُم بن أيب مَّعن سال ، ثنا سعيد بن عامر، إبراهيم 
  .ِهبَرَا بجَنُّر يعال قوموا بنا : فقال، بأيب حنيفةَُرصَ فب، أيوب بمكةِحلقة

- قال،ث عن أبيهِّدُ حي،ياثِمر بن حفص بن غُ عُ سمعت، إبراهيم : 
 ِ بخمـسةِ الواحـدةِفتـي يف املـسألةُسـمعه يأ ف، إىل أيب حنيفةُِس أجلُكنت

 .ث عىل احلديُه وأقبلتُ تركت؛ ذلكُ رأيتام فل؛ِدِأقاويل يف اليوم الواح
- ؛ِنيفة يف املنـام أبا حُ رأيت:قال ، عن أبيه،ر حدثني عم، إبراهيم 

   ؟ فمن: فقلت.َحَ فكل،أيَّفسألته عن الر
  .)١( سعودَ ابن مَر وذك.ِها عىل دينًيحِحَذيفة كان شُ ح:قال

 - سباطأعن يوسف بن  ،ءاَّ بن موسى الفرُوبُبَثنا أبو صالح حم ، إبراهيم، 
 .)٢(يلن قوِ مٍ بكثريَ ألخذ☺ لو أدركني رسول اهللا :َ قال أبو حنيفة:قال

-  قال، عن أيب إسحاق الفزاري،وبةَ ثنا أبو ت،براهيم بن سعيدإ : 
 ؟ن ُسكَ أين ت:َقال أبو حنيفة

 .)٣( ةَيصِّمصـ ال:ُقلت
  .ا منكً أخوك كان خري:قال

                                         
 اآلراء أي: فقلـت املنـام يف حنيفة أبا رأيت :غياث بن حفص قال) ٢٤٧( البن أيب الدنيا »املنامات«   )١(

 .  دينه عىل اًشحيح اليامن بن حذيفة ووجدت ،عبداهللا رأي الرأي نعم: قال ؟ وأحسن أفضل وجدت
 )٥٣٦و١٥/٥٣٢ (»تاريخ بغداد«، و)٧/٨ (»الكامل يف الضعفاء«، و)٣/٦٥  (»املجروحني«   )٢(

 ).  ٣٨٠(وسيأيت برقم   
  ألخـذ بكثـري مـنلـو أدركنـي النبـي : بلفظ أتم من هذا، وفيـه) ١٥/٥٣٠ (»تاريخ بغداد«ويف 

 ).٣٧٨( عند رقم وانظر هذا األثر بتاممه. وهو صحيح. قويل، وهل الدين إال الرأي احلسن
 وبـالد أنطاكيـة بـني الشام ثغور من جيحان ئشاط عىل مدينة وهي): ٥/١٤٥ (»معجم البلدان«   يف )٣(

 اهـ. ًقديام الصاحلون هبا رابط قد ،اإلسالم ثغور مشهور من وكانت..طرسوس تقارب ،الروم



 
   

١٣٧ 

  .)١( ضةِّبيُمـل مع الِتُ وكان ق:قال

- قـال،ام مهـَعِمَ حدثني مـن سـ،يِبوذكَّ ثنا أبو سلمة الت، إبراهيم : 
   ؟ٍّ بريٍل أبو حنيفة عن خنزيرِئُس

 .ِه بأس بأكلال :قال

- ئل أبو حنيفة عـن ُ س:قال ،وانةَ عن أيب ع، ثنا أبو سلمة، إبراهيم
  . بأس بهال : قالَّ إالٍئل عن يشءُفام س   ؟ِرشبةاأل

 . )٢(  حالل:فقال  ؟ ِرِسكُ عن املَِلئُوس

- أبـا ُثتَّحد : قال، عن أيب إسحاق الفزاري،وبةَ ت ثنا أبو، إبراهيم 
 ُ هـذا حـديث: فقـال،يفَّ السِّدَ يف رٍ بحديث☺حنيفة عن رسول اهللا 

 ]ب/١٨[ .)٣( رافةُخ

                                         
 .  منهبأطول وأتم) ٢/٧٨٨ (»املعرفة والتاريخ«، و)١٥/٥٣٠ (»تاريخ بغداد«   )١(

 ).  ٣٠٦ و٣٠٥ و٣٠٤: (  وسيأيت كذلك برقم
َّللحرورية قالي): ٥/٤٠ (»هتذيب اللغة«ويف  َِ َبيضاء كانت ُاحلروب يف ِراياهتم ألن ؛املبيضة: ُ َ ْ َ. 

) ١٥/٥٤١ (»تـاريخ بغـداد«، و)١٤٨ص ( البن عبدالرب »االنتقاء«، و)٨٩٧ (»الطيوريات«   )٢(
 .وإسناده صحيح). هنا زلة عالـم، فال تأخذوا عنهيا هؤالء، إ: قلت: قال: (وزاد فيه

، )١٥/٥٣٣ (»تـاريخ بغـداد«و ،)٣/٧٠ (»املجروحني«، و)٥٣٧( حلرب الكرماين »السنة«    ) ٣(
قـال ( :بـأتم مـن هـذا، وفيـه) ١٥/٥٢٩ (»تاريخ بغداد«ورواه اخلطيب يف . وإسناده صحيح
 وخـرج مـع ، نعي أخي من العـراق جاءين: قال يل أبو إسحاق الفزاري: قال:يزيد بن يوسف

 وأنـه قـد استـشار سـفيان ،َلِتـُ فـأخربوين أنـه ق، الكوفةُ فقدمت،البيَّإبراهيم بن عبداهللا الط
 : قـال ؟ فاسـتفتاك،ن أخي أتاكأ بلغني : فقلت له، فأتيت أبا حنيفة:قال .. الثوري وأبا حنيفة

 : فقلـت، عليهُ فأقبلت: قال.ه باخلروجفتيتأ : قال ؟فتيتهأ فبم : قلت: قال. واستفتاين،قد أتاين
 هـذه : فقال. هلذاِّ يف الردثته بحديث عن النبي ّ فحد: قال.يي هذا رأ: قال.اًال جزاك اهللا خري

  .  حديث النبي: يعني.رافةُخ



    
   

١٣٨ 

-  كان أبـو حنيفـة :ا يقولً وكيعُ سمعت:قال ،براهيم بن سعيدإ 
 .)١( َنِ ضم؛اً كرس طنبورً رجالَّ لو أن:يقول

-  عـن ، عـن سـلمة بـن كلثـوم، ثنـا أبـو توبـة، بن سعيدبراهيمإ 
 فإنـه ؛ هللا الـذي أماتـهُ احلمـد: قال، مات أبو حنيفةلـام أنه :وزاعياأل

 .)٢( ًروةُ عًروةُسالم عرى اإلُ عُكان ينقض

-  كـان أبـو حنيفـة :عن أيب إسـحاق قـال ، ثنا أبو توبة،براهيمإ 
 .)٣( يفَّا يرى السًرجئُم

-  قـال : قـال، عـن أيب إسـحاق الفـزاري، ثنـا أبـو توبـة،براهيمإ 
م عليه أنه ِقنََ إنام ن؛ كلنا نرى؛أيَّا ال ننقم عىل أيب حنيفة الرَّ إن:ُّوزاعياأل

 .)٤( ِهالفِفتي بخُ في☺ اهللا ِ له احلديث عن رسولُذكرُي
- ن أيب بابيب َبيب بن إسامعيل بن عبداهللا بن حَ أبو عقيل حييى بن ح

 أبـا حنيفـة ُ رأيـت:قـال ، ثنا رشيك بن عبداهللا، ثنا غالب بن فائد،ثابت
  .)٥( - َتيبُأو قد است - .ُستتابُ يِ املسجدِقَلِ به عىل حطاُفُي

                                         
 . آلة من آالت الطرب واللهو: والطنبور.   إسناده صحيح) ١(

 .  أنه ال يشء عليهًرا عن أمحد فيمن كرس طنبو) ١٨٠١( أيب داود »مسائل«   ويف 
األمـر بـاملعروف «وكتـاب ).  الطنبـورُ يكـرسِلُجـَّيف الر) (٥/١٠(» مصنف ابن أيب شيبة«:    انظر

 ).باب اإلنكار عىل من زعم أن عليه الغرم يف كرس يشء من املنكرات( للخالل »والنهي عن املنكر
 . ، وإسناده صحيح)٨٩٥( »الطيوريات«، و)٥٤٨ و١٥/٥٤٧ (»تاريخ بغداد«   )٢(

 ).١٥/٥٤٨ (»تاريخ بغداد«و، )٣/٦٦( البن حبان »املجروحني«ونحوه عن الثوري يف 
 . صحيح، وإسناده)٢١٩ (وقد تقدم نحوه عن ابن املبارك برقم ).٤/٢٨٣ (لعقييلل» ضعفاءال«   )٣(

 . يب يوسفعن أيب عوانه، واألوزاعي، والثوري، وأنحوه ) ٥٣١- ١٥/٥٣٠ (»تاريخ بغداد«ويف 
 ).٢٣٧(  إسناده صحيح، وقد تقدم نحوه برقم ) ٤(
   =    . ، وهو أثر صحيح، وقد تقدم نحوه)٨/٢٣٩ (»الكامل يف الضغفاء«  ) ٥(



 
   

١٣٩ 

 - ثنـا ،يدُا حممد بن محـ ثن،-  يّمَن عـب ا- ل ـمد بن عبداهللا بن حنبـ أح 
   ؟ً موسى تكليام اهللا َمَّ كيف كل:ئلُ وس،َصمةِسمعت أبا ع ،يلةُمتأبو 

 .)١( ًةَشافهُ م:قال

 - القاسم بنٍبيدُسمعت أبا ع : قالئ،قرُوري املُّمر الدُ حممد بن أيب ع  
يف مسجد اجلامع [ ،- ) ٢(ومعنا أسود بن سامل - ا ً جالسُ كنت: يقولمَّالَس

َبالرصافة   .َ وكيتَت كي: يقول فيهاَن أبا حنيفةإ : فقلت،ًألةسفذكروا م -  ]ِّ

  !! ؟ أبا حنيفة يف املسجدُ تذكر: فقال،]األسود[ َّ إيلَفالتفت

 .)٣( مني حتى ماتِّكلُفلم ي

- بـن ا جعفـر ُّوهو عم -ليامن اهلاشمي ُ عن الفضل بن جعفر بن س
ا ًِر كافَو حنيفةب كان واهللا أ:قال ،ليامنُ حدثني أبو جعفر بن س،- عبدالواحد

 وكـان بـرش بـن موسـى يـرى رأي ،أي برش بن موسى يرى ر،اجهمي

                                         
 ). ١٥/٥٢٣ (»تاريخ بغداد«وانظر يف ذلك 

 .لكن هو كذلك يف األصل! ، وال أدري ما مناسبة ذكره يف هذا الباب ؟)٥٣١(  سيأيت خترجيه ) ١(
 كـان ألنـه ؛الكرخى معروف مع يذكر ،باخلري اًمعروف كان): .. ٧/٣٥ (»تاريخ بغداد«جاء يف  )  ٢(

 اًعـِور ثقة كان سامل بن أسود :الطربى جرير بن حممدقال . وحمبة ومصافاة ومودة مؤاخاة بينهام
 اهـ). هـ٢١٤(، أو )هـ٢١٣: (سنة مات .ًفاضال

          . ، وإسناده صحيحوالزيادات منه) ١٥/٥٦٤ (»تاريخ بغداد«   )٣(
ميـدي يقـرأ ُ رأيـت احل:ارَّحممد بن منصور اجلوقال ) ٣/٧٠( البن حبان »املجروحني«   ويف 
  . قال بعض الناس كذا: فكان يقول،يف املسجد احلرام» الرد عىل أيب حنيفة«كتاب 

 .   أكره أن أذكره يف املسجد احلرام:قال؟  فكيف ال تسميه :فقلت له   
 أي: يل فقـال األعمش عند اًيوم كنت: إدريس بن هللاقال عبد ا) ٢/١٤٩( للعقييل »الضعفاء«   ويف 
 تـذاكرين: يل فقـال. جبـري بـن سعيد عن محاد، عن أيب، حدثني: قلت: قال ؟ القسامة يف حتفظ يشء
 . ُهو ابن أيب سليامن شيخ أيب حنيفة يف اإلرجاء: اهـ  ومحاد. اًشهر حدثتك ال ! ؟محاد عن



    
   

١٤٠ 

 .)١( اخلوارج

 - أبـا عبـدامللك بـن ُسمعت : قال،ار حممد بن حممدَّ أبو احلسن العط 
 سمعت أبا : يقول،-  ُهُلِ يستعقٍبيدُوكان أبو ع: قال أبو احلسن -  ،الفاريس

  .تنيَّ مرِفرُلك أبو حنيفة من اَيبِتُ است: يقولَّوزاعي األُ سمعت:ان يقولَّهز

 - ؟ا عن أيب حنيفةً رشيكُ سألت:قال ، عن إسحاق الطباع،عمرَ أبو م   

 .)٢( ! ؟ أيب حنيفةِ بذكرِي شفتانِقَ وهل تلت:فقال

- كيـف :يكَقلـت لـرش : قال،حنفأ حدثنا حاتم بن ،رَعمَ أبو م 
 .اً كان فينا فاسد:قال ؟  كان أبو حنيفة فيكم

- ا يقـولً رشيكـُسـمعت : قـال، عن حييى بـن يـامن،رَعمَ أبو م: 
 .فوا وجوههمِ واعر، أيب حنيفةِن أصحابَن كان هاهنا مَخرجوا مأ

- ُسـمعت : قـال،عـيمُ حـدثني أبـو ن،عـنياب األَّ حممد بن أيب عت 
 لـو ،)٣(ِنيافَّفَّ الدِلةِ بمنزَّالإ أصحاب أيب حنيفة ُهتَّ ما شب:يقول اًرشيك

 .ن رآه منهمَ ما باىل م؛ِه يف املسجدَ است كشَفً رجالَّأن
- ؟  تبتم أبا حنيفة َ استا مم:قيل لرشيك بن عبداهللا : قال،رَعمَ أبو م

  .)٤(ِفرُن الكِ م:قال
                                         

 ).٢١٨ و٢١٧(  تقدم نحوه عن أيب يوسف وأيب زرعة ووكيع، انظر رقم  )١(
 كنـا إن واهللا ،حنيفـة أيب بـذكر الـشفتان تلتقـي وهل( :، ولفظ)٥/١٤( البن عدي »الكامل«  ) ٢(

  .)آثاره يف فكيف رأيه عىل لنتهمه
ال يـستحيون ُّقوم يلعبون بالدف، ويرضبون عليه، ويرقصون مع ذلـك، وهـؤالء ): الدفافني   ()٣(

 . من انكشاف عوراهتم أمام الناس
 . صحيح، وإسناده)٥٠٣٩(» العلل ومعرفة الرجال«و. من طريق املصنف) ١٥/٥٢٣ (»تاريخ بغداد«   )٤(



 
   

١٤١ 

- حـدثنا حييـى بـن آدم،انَّ أمحد بن حممد بن حييى بن سعيد القطـ ، 
 َيبِتُدا أبا حنيفة وقد اسـتِهَا شـهنمأ : بن صالحُ وحسن،يكَحدثنا رش

  .)١( تنيَّ مرِندقةَّن الزِم
- ورشيـك،فيانُحـدثنا سـ ، حدثنا حييى بـن آدم، أمحد بن حممد ٌ، 

 ، من الفقـهٍ بيشءُفَعرُدركنا أبا حنيفة وما يأ : قالوا، بن صالحُوحسن
  .)٢( ِوماتُ باخلصَّالإ عرُفُما ي

- ِرْفُن الكِ واهللا أبو حنيفة مَيبِتُ است:قال ،ُّصمعي عن األ.  

-  أيب ،لمةَ محاد بن سُسمعت : قال،سامعيلإل بن َّؤمُ حدثنا م 
هـا ُّدُري َننُّ والـسَ اآلثارَ استقبلَ إن أبا حنيفة:فقال، - أبا حنيفة َ وذكر-

 .برأيه

- كنـا  : يقـول أيبُسـمعت : قال،َةَزمِ حممد بن عبدالعزيز بن أيب ر
  . هبا أبو حنيفة يقول: فقيل،-  فذكروا مسألة -  )٣( لمةَعند محاد بن س

                                         
 . ، وإسناده صحيح)١٥/٥٢٤ (»تاريخ بغداد«   )١(

 .عن حييى بن محزة، وسعيد بن عبدالعزيز نحوه) ١٥/٥٢٦ (»تاريخ بغداد« ويف 
 . ، وهو صحيح)١٠١٣ (»ذم الكالم«، و)١٥/٥٦١ (»تاريخ بغداد«، و)٤/٢٨٢( للعقييل»ضعفاءال« )  ٢(

 .عن أيب بكر بن عياش نحوه) ١٠١٣ (»ذم الكالم« للعقييل، و»الضعفاء«  ويف 
مـن أراد احلـديث :  قـالعـن الـشافعي ) ٣٠٤ص( للـشريازي »طبقات الفقهـاء«  ويف 

 . ل فعليه بأيب حنيفةالصحيح؛ فعليه بمـالك، ومن أراد اجلد
ُكان سفيان إذا رأى إنسانا جيـادل : بإسناده عن فضيل) ٥٩٣( البن بطة »اإلبانة الكربى«  ويف  ً

 .أبو حنيفة ورب الكعبة: ُويمـاري يقول
ًكان سفيان إذا رأى إنسانا مماريا مكـابرا، : ولفظه) ١٣/٤٧١( البن املنذر »األوسط«  وهو يف  ً ً

 . أبو حنيفة واهللا: بغري علم، قاليامري الناس ويكابرهم 
 رجـالال يف حجـة عنـدي هو: املديني بنا قال. ) هـ١٦٧: (، تويف سنةالبرصي سلمة أبو   )٣(



    
   

١٤٢ 

 .)١( ِقِارَ هذا واهللا قول ذاك امل:فقال

- محـاد بـن ُسـمعت ، حدثني الوليد بن صالح،فيانُ هارون بن س 
  . ذاك أبو جيفة: قال؛ أبو حنيفةَرِكُسلمة إذا ذ

 . )٢(  ذاك أبو جيفة:ي كان يقولِّتَ وبلغني أن عثامن الب:قال

- أمحد بن إبراهيم الدورقي َ  محاد ُسمعت : قال، ثنا اهليثم بن مجيل،َّ
  .)٣( ِه اهللا يف الناربنَُّهذا ليك: بن سلمة يقول عن أيب حنيفةا

- محـاد بـن ُ سـألت: قـال، إسحاق بـن عيـسى ابن عن،رَعمَ أبو م 
   ؟ عن أيب حنيفة،لمةَس

  .)٤( به األرض اهللا َّ سد، ذاك أبو جيفة، ذاك أبو جيفة:قال

- قـال،زاعيُاخل  ثنا منصور بن سلمة،عنياب األَّ حممد بن أيب عت : 

                                         
 بن أمحد قال .ينِّالد أئمة من كان: منهال بن حجاج وقال. ينِّالد يف فاهتموه محاد يف تكلم ومن ..

 الرجل رأيت إذا:  وقال.بصرية َّإال يوم كل هفي نزداد ما الثقات، من عندنا سلمة بن محاد: حنبل
 ).٧/٤٤٤ (»السري«   .املبتدعة عىل اًشديد كان فإنه سالم،اإل عىل فاهتمه سلمة، بن محاد يغمز

 .   إسناده صحيح)١(
 ).٣٢٦(، وسيأيت من طريق آخر )١٥/٥٦١( »تاريخ بغداد«، و)٢/٢٥٥ (»الكامل يف الضعفاء«  ) ٢(

قـال : ، وإسـناده صـحيح، ولفـظنحوه عن احلميدي ) ١٥/٥٦١ (»تاريخ بغداد«   ويف 
 ذاك، عـن يكنـي ال جيفـة، أبو: كناه إذا حنيفة أليب يقول احلميدي سمعت: إسحاق بن حنبل

 .حوله والناس حلقته يف احلرام املسجد يف ظهرهُوي
 ذاك :لفقـا البتـي عنـد حنيفة أبو ذكر :قال زيد بن محادعن ) ١٥/٥٥٠ (»تاريخ بغداد«  ويف 
 .ُأي أخطأ معظم دينه. حاله يكون كيف دينه مْظُع أخطأ رجل

 .وذكر نحوه.. رجوواهللا إين أل: بلفظ) ٣٦٦(   إسناده صحيح، وهو من باب الدعاء، وسيأيت برقم )٣(
 ).٣٢٤(إسناده صحيح، وتقدم نحوه برقم    )٤(



 
   

١٤٣ 

 . أبا حنيفةُ محاد بن سلمة يلعنُسمعت

 .)٢(  أبا حنيفةُ يلعن)١( ُعبةُ وكان ش:قال أبو سلمة

 )٣( 

 - أنـا سـلمة بـن ،-  صـالحٌمروزي شيخ - بن عبدالرحيم ُبدة ع 
 يا أبا عبـدالرمحن : فقال، عىل ابن املباركزاَّدخل محزة البز : قال،ليامنُس

 حتى ال ،ِه يف العبادةِ واجتهاد،ِ أيب حنيفة يف احلديثِن برصِلقد بلغني م
   ؟يهِدانُن كان يَأدري م

   !!ِ باحلديثٌَرصَ ب:َلتُ أما ما ق:باركُفقال ابن امل

                                         
 .) ١٦٠: ( تويف سنةي،الواسط موالهم العتكي، زدياأل بسطام أبو   شعبة بن احلجاج ، )١(

 عـرف ملـا شـعبة لـوال: الـشافعي  وقـال.احلـديث يف املؤمنني أمري شعبة: الثوري سفيانقال 
 بـن حييـى  وقـال.احلـديث معرفة يف بالبرصة ئمةاأل إمام شعبة: احلاكم  قال.بالعراق احلديث

 .أحد عندي شعبة يعدل ال: سعيد بن حييى  وقال.املتقني إمام شعبة: معني
          .وإسناده صحيح. من طريق املصنف) ٤/٣٦٨( للعقييل »الضعفاء«   )٢(

 ! أن أبا مسهر نسب هذا الفعل إىل األئمة عىل منرب دمشق ) ١٥/٥٧٠ (»تاريخ بغداد«ويف 
 َّشـدد من ولعل ،مشهور فيه فاخلالف املعني لعن وأما): ١/٣١٢ (»التنكيل« يف   قال املعلمي 

 يبلـغ كـان قد أنه عىل.  الصحابة بعض لعن إىل يتوصل لئال الذريعة ِّسد إىل ذهب إنام منه املنع يف
 وظـاهر نفـسه، ) التأنيـب ( يف رَّسطُم وبعضها ،اًكفر يروهنا كلامت حنيفة أيب عن دمشق علامء

 اهـ. معذور فهو فأخطأ الظاهر عىل بنى ومن ،ذلك ظاهر عىل يبنوا أن مانع فال الصحة، أسانيدها
 رأيـت إذا نة،ُّالـس يف النـاس أثبـت من كان به، ييقتد اًإمام املبارك ابن كان: سامل بن دأسو قال  ) ٣(

 إمـام املبـارك ابـن: الفـزاري إسـحاقوقال أبـو . سالماإل عىل فاهتمه املبارك، ابن يغمز ًرجال
 الـذي املبـارك بـن عبداهللا ):٢/٥٦٣ (»التسعينية« يف وقال ابن تيمية . أمجعني املسلمني

مـا : وقيـل .ٍيشء ِّكـل يف املـؤمنني أمـري إنـه :قيل حتى ِهوجاللت ِهإمامت عىل ةُّماأل فرق أمجعت
 .) هـ١٨١: (اهـ  تويف سنة. أخرجت خراسان مثل ابن املبارك



    
   

١٤٤ 

ن أصحايب كانوا إ و،فيانُ س مناِ كنت آتيه رس لقد؛ٍ لذلك بخليق كانفام
  .)١(  فرواهاحممد بن جعفر َ كتبَ أصاب: ويقولون؛ِهتيانإوين عىل ُليلوم

  ؛ِ اجتهاده يف العبادة: منَلتُما ق ]أ/١٩[ وأما

 ويكـون ،ِا يف املـسائلً نـشيطُصبحُ لقد كان ي؛ لذلكٍا كان بخليقـفم
ب ِ وصـاح،ٌشيطَمـيس وهـو نـُ ثـم ي،ُةَ فاتته القائلـامَّبُه حتى رَذلك دأب

 .)٢( ةَ وله فرتُصبحُ يِهرَّ والسِالعبادة

                                         
 .حممد بن جابر، وهو ابن سياربن طلق السحيمي احلنفي:   كذا يف األصل، والصواب) ١(

ن أصـحايب إ : قـالبـن املبـاركبإسناده أن ا) ٨/٤٤٩(  البن أيب حاتم»اجلرح والتعديل« ففي 
  عـن محـاد بـن أيب،نه أخذ كتاب حممـد بـن جـابرأ وذاك ؛ حنيفةليلوموننى يف الرواية عن أيب

 اهـ . م يسمعه منهـ فروى عن محاد ول،سليامن
 .يبو حنيفة كتب محاد منأرسق :  قال حممد بن جابر الياممى:جريرقال ) ٨/٤٥٠(ً    وفيه أيضا 

جاءين أبو حنيفـة يـسألني عـن :  قال،عن حممد بن جابر): ٤/٢٦٨( للعقييل »ضعفاءال«ويف   
فرواهـا أبـو  ،فـدفعها إىل أبيـه، فدس إيل ابنه فدفعت كتبـي إليـه، اًفلم أعطه كتاب، كتاب محاد

 . حنيفة من كتبي عن محاد
 .احلديث يف ًيتيام حنيفة أبو كان :املبارك بنا قال) ١٥/٥٧٤ (»تاريخ بغداد«ويف 

: ثنـا أبـو قدامـة، قـال: حدثنا حممد بن حييى، قـال: قال) ٢١٢٧  (»املسائل«رواه حرب يف 
 ًكان أبو حنيفة عاملا باحلديث ؟: قال رجل البن املبارك: سمعت سلمة بن سليامن، قال

           .ًعا، وروى عن أيب العطوفًما كان خليقا لذلك؛ ترك ناف: قال
اجلـراح بـن : فقـال) ١/٢١٨( البـن حبـان »املجروحني«ة يف وأبو العطوف له ترمج: قلت

 ، يـرشب اخلمـر،رجل سوء..  وبه يعرف . أبو العطوف: كنيته،املنهال اجلزري من أهل حران
 اهـ ..  ليس حديثه بيشء:بن معنيقال ا . ثامن وستني ومائة: مات سنة،ويكذب يف احلديث

 سـعيد بـن حييـى سـمعت :قـال يمدينـالـ بـن عـيلعن ): ١٥/٥٧٥ (»تاريخ بغداد«ويف 
  .حديث بصاحب يكن مـل :قال  ؟حديثه كان كيف :قالوا - حنيفة أبو عنده وذكر - القطان

 .ًخمترصا، وإسناده صحيح) ٥٣٥) (من املسائل (»ُّالسنة«رواه حرب الكرماين يف     )٢(
  = كـان:رك قال رجل البن املبـا: سلمة بن سليامن قالعن): ١٥/٥٦٠(» تاريخ بغداد«  ويف 



 
   

١٤٥ 

- عاذ بن خالد بن شـقيق َسمعت م : قال، عبدة بن عبدالرحيم- 
 ُ فأدركـتِّن احلـجِ مُمتِدَ ق:يقول، -ابن عم عيل بن احلسن بن شقيق 

ن ِ معي مـَ فضل، يا أبا عبدالرمحن: فقلت،هُ فسألت؛ِبالعراقابن املبارك 
 ؟  برأي أيب حنيفة َبُ أن أكتَّ ترى إيل،ٌ يشءِّ احلجِنفقة

  ؟مـ ل:ُ فقلت. ال:فقال

 .)١(  ليس بذاكٍ رجلُ ألنه عقل:قال

- ثنـا،مرقنديَّس الـسَّامَ ثنا إبراهيم بـن شـ،راساينُ أبو الفضل اخل  
 ٌ إليـه رجـلم فقـا: قـال، عن أيب حنيفـة،- ِغرَّبالث - باركعبداهللا بن امل

 ؛ا عـن أيب حنيفـةنـ لِ ال ترو، يا أبا عبدالرمحن: فقال،ٍاشَدِ أبا خ:كنىُي
  .ر ذلك عليه ابن املباركِنكُلم يف .اًئِرجُنه كان مإف

 ُ عليـه ابـنَ رضب؛ ورأيـهَ عن أيب حنيفةُ إذا جاء احلديثُوكان بعد
 ِاسر مـا قـرأ عـىل النَّـِ آخـك وذلـ، عنهَوايةِّ الرَ وترك،بهُتُن كِبارك مُامل

  .تا ثم انرصف وم،ِبالثغر
 َّ فمر،ناُثِّدُ وكان حي،ِغرَّن الثِ م معه ملا انرصَفِفينةَّ يف السُ وكنت:قال

 ارضبـوا عـىل حـديث أيب : لنـال فقـا، أيب حنيفةِ من حديثٍعىل يشء
  . عىل حديثه ورأيهُين قد خرجتإ ف،حنيفة

  .ِغرَّن ذلك الثِ مِِهنرصفُبارك يف مُ ومات ابن امل:قال

                                         
 ومـن ،ا يف اخلـوض إىل الظهـرً كان يصبح نـشيط؛بخليق لذاك  ما كان: قال ؟اًأبو حنيفة جمتهد
  ؟اًتهدُ فمتى كان جم، ومن املغرب إىل العشاء، ومن العرص إىل املغرب،الظهر إىل العرص

 .نحوه عن سفيان الثوري ) ٢٤٥(   أثر صحيح، وتقدم برقم )١(
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ن أبا حنيفـة كـان إ: -ونحن عنده  - البن املبارك ٌ وقال رجل:قال
  .)١( نكر ذلك عليه ابن املباركُ فلم ي.يفَّا يرى السًرجئُم

- ني ْعـَ أبا الـوزير حممـد بـن أُ سمعت، عبدة بن عبدالرحيم - 
َّيصَو

 عبدالكريم عىل ابن ِن أصحابِ مٌ دخل رجل:قال ،- ارك ابن املبـِ
  ،- ِ بأصحاب احلديثٌةَّصا غُارّوالد - ،املبارك
  . كذا وكذاُ مسألة، يا أبا عبدالرمحن:فقال
  . وأصحابه،☺ فروى ابن املبارك فيه أحاديث عن النبي :قال

   !! هذا قال أبو حنيفة خالَف، يا أبا عبدالرمحن:ُفقال الرجل
 ، وأصـحابه،☺بـي  أروي لـك عـن النَّ: وقال،باركُ املُ ابنَبِفغض

 .)٢( ☺ ٍ حممدِةّمُ عىل أيَفَّ كان يرى السٍتأتيني برجلو
- مـا  : قـال،عن ابن املبـارك ، ثنا عبدان،راساينُ القاسم بن حممد اخل

  كنت،فيان الثوريُ سِن جملسِ مَّ إيلّ أحبٌ األرض جملسِكان عىل ظهر
 ،هَرأيتـ  اهللا ِكرِ أن تراه يف ذَ وإذا شئت،ا رأيتهًيِّصلُ أن تراه مإذا شئت

  .ن الفقه رأيتهِ مِضِالغام  أن تراه يفَ إذا شئتَوكنت

                                         
   .، وهو أثر صحيح)١٣/٤٧١(نذر  البن امل»األوسط«  ) ١(

 -  حنيفة أبا وذكر - املبارك ابن سمعت: بدة عقال) ٢/٧٨٢( للفسوي »املعرفة والتاريخ« ويف 
 .رجاءاإل نعم،: قال ؟ ٌيشء اهلوى نِم ِفيه كان هل: ٌرجل فقال

 .، وهو صحيح)١٥/٥٢٨ (»تاريخ بغداد«   )٢(
ابـن : يعنـي [ كنـت مـع زائـدة:قـال ،ن اجلعد بعيلعن  ):١/٥٩١(لعقييل ل» ضعفاءال«  ويف   

 ِّ عن إبراهيم أنه توضأ بكوز احلـب، أيكم حيفظ عن مغرية:اً فقال لنا يوم، يف طريق مكة]قدامة
حـدثنا ( :ُ ولكن قلـت؛ قد اسرتحتُ كنت) أو سفيان،حدثنا رشيك( : فلو قلت:قال؟ مرتني 

 . اً ال حدثتك بحديث أبد !اً واحلسن بن صالح أيض: قال).غريةُ عن م،احلسن بن صالح
َّأنكر عليه حتديثه عن احلسن بن صالح الذي كان يرى السيف عن أمة حممد :   قلت َُّ. 



 
   

١٤٧ 

 .ٌ فمجلس:ّ قط☺ فيه عىل النبي َِّيلُه صُ أين شهدتُمَ ال أعلٌِسوأما جمل
 .)١(  جملس أيب حنيفة:يعني:  فقال؛رُم يذكـ ولَتكثم س

- ابن  ُحبتَ ص:قال ،سَّ نا إبراهيم بن شام،عنياب األَّمد بن أيب عت حم
 .ِ أيب حنيفةِ ارضبوا عىل حديث: فقال،ِفينةَّيف الس ]ب/١٩[ املبارك

  .)٢(ا ً يومَة عرشَ ببضعِباركُ املُ ابنَموتَ قبل أن ي:قال

- سـمعت إسـحاق بـن راهويـه : قـال،ويهُّبَ عبداهللا بن أمحد بن ش 
م ُّ أهيـ:ِ يقول لعبداهللا بن املباركٍقيقَ سمعت معاذ بن خالد بن ش:يقـول
   ؟ابةَّ أو الد،ُالَّجَّ الد:اًروجُ خُأرسع

 عـىل ُّ أشـد، عـىل بخـارىِّ اجلهمـيٍ فـالنُقـضاءِ است:فقـال عبـداهللا
 .الَّجَّ أو الد،ِةَّابَّ الدِروجُاملسلمني من خ

- سـمعت : عبدان يقـولُ سمعت: قال،بويهَ عبداهللا بن أمحد بن ش 
 ٍيف مـسألة - عبداهللا بن املبارك يقول ُسمعت :سفيان بن عبدامللك يقول

  .ا من هذُحسنأا ًحيانأ ِريقَّ الطُ قطع:- أليب حنيفة

- بويه َ أمحـد بـن شـُ سـمعت،ار حممد بن حممدَّ أبو احلسن بن العط
روي عن َ ت: املباركِ البن قيل: قال)٣( يود بن هانئ أنبأنا أبو صالح :يقول

                                         
 . ، وهو صحيح)٦/٣٥٨ (»احللية«، و)١٥/٥٥٧ (»تاريخ بغداد«   )١(

 . نحوه عن حممد بن عبدالوهاب القناد) ١٥/٥٥٧ (»تاريخ بغداد«ويف 
:  عن احلسن بن الربيـع،حدثنا أبو بكر األعني: قال عبداهللا) ٥١٩٤ (»العلل ومعرفة الرجال«    )٢(

 .وهو صحيح.    املبارك عىل حديث أيب حنيفة قبل أن يموت بأيام يسريةنباب رض
 .»العلل«من طريق عبداهللا يف ) ١٥/٥٧٣ (»تاريخ بغداد«و ،)٣/٧١ (»املجروحني«و

 .   كذا يف األصل، ولـم يتبني يل معناها)٣(
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   .)١(  بهُليتُ ابت: قال ؟أيب حنيفة

)٢(  

                                         
 . وهو أثر صحيح).ابتليت به، ودمعت عيناه: (، وفيه)٨/٤٦٤( البن حبان »الثقات«   )١(

 صـليت وراء أيب :بن املبارك يقـولا سمعت :قال احلميدي) ١٥/٥٧٣ (»تاريخ بغداد«ويف 
 كتبـت عـن أيب حنيفـة :بـن املبـارك يقـولا وسـمعت : قال.حنيفة صالة ويف نفيس منها يشء

 .  حموهتا- إن شاء اهللا - العراق  إذا رجعت إىل،أربعامئة حديث
 هـذه  لـئن رجعـت مـن: فقـال،بن املبارك بالثغرا كنت مع :قالإبراهيم بن شامس وبإسناده عن 

 . ارضبوا عىل حديث أيب حنيفة: قالبن املباركا وبإسناده عن .خرجن أبا حنيفة من كتبيأل
َكان إذا تذكر روايته عن أيب حنيفة بكى حتى تبتل حل: وبإسناده اسـتغفر اهللا مـن  : ويقول. يتهّ

              . ِروايتي عن أيب حنيفة
 .أن احموا ما كتبتم عنِّي من آثار أيب حنيفة: عن إبراهيم بن طهامن:  بإسناده)٣/٧١ (»املجروحني«    ويف 

َ للساجي بإسناده عن معىل بن أسد قال»العلل«ويف كتاب  كـان النـاس : ُقلت البن املبارك: ّ
ّليس كل ما يقول النّاس يـصيبون فيـه، قـد كنـا : قال. هب إىل قول أيب حنيفةإنك تذ: يقولون ُ َ

ًنأتيه زمانا ونحن ال نعرفه، فلام عرفناه تركناه  ).١٥١ص (»االنتقاء«.  َ
 املبـارك بـنا عىل قدمت :قال األبيوردي جرير بن عيلعن ) ١٥/٥٧٢ (»تاريخ بغداد«ويف 

 :اآلخـر وقـال .حنيفـة أبو قال :أحدمها فقال ،مسألة يف عندنا متاريا رجلني إن :رجل له فقال
 عليه فأعاد ،ّعيل أعد :املبارك بنا فقال .بالقضاء أعلم حنيفة أبو كان :فقال . اهللا رسول قال

 عـن بروايتك :قلت؟  مـول :قال .اًإمام رْفالُك اختذوا وبك ،كفروا بك :فقلت .رْفُك رْفُك :فقال
 .حنيفة أيب عن روايايت نم اهللا استغفر :قال .حنيفة أيب

 فبينـا ، كنت قد حتفظت قول أيب حنيفة: حممد بن الوليد البرسي قالعن): ١٥/٥٥٩( وفيه
 ؛ مـا أحـسن حفظـك: فقـال،ا من مسائل أيب حنيفةًا عند أيب عاصم فدرست عليه شيئًأنا يوم

 .ا حتتاج أن تتوب إىل اهللا منهًن حتفظ شيئأولكن ما دعاك 
 أمحـد بـن حنبـل عـن الروايـة عـن أيب حنيفـة وأيب ُ سـألت: قاليوبزياد بن أَوروى عن 

 . واية عنهامِّ ال أرى الر:فقال؟ يوسف
 .) هـ١٩٨: ( تويف سنة.املكي ثم الكويف، اهلاليل حممد أبو ميمون، عمران أيب ابن   ) ٢(

 =يل قال: املديني ابن  وقال.احلجاز علم لذهب عيينة، بن وسفيان ،مالك لوال: الشافعي قال  



 
   

١٤٩ 

-   أيب،أبـو حنيفـة َيبِتُ اسـت:يينة يقولُ ابن عُعتِمَس : قال 
 .نيَتَّمر

-   أيبأهنـم ُ علمـت:يقـوليينـة ُ سمعت سفيان بـن ع: قال 
 .- حنيفة  أبا:يعني -. ٍةَّ مرَوه غريُاستتاب

  ؟  يف ماذا:فيانُ لس- بن دليل  محاد:يعني - زيد أبو فقال :قال أيب

  .يبوهِتَه أن يستُصحابأ فرأى ،ٌفرُ هذا ك: فقالوا،ٍ بكالمَمَّ تكل: قال

 . أتوب:فقال

- مـا : قـال،فيانُ ثنا سـ،ارَّ نا إبراهيم بن بش،اقَّ حممد بن عيل الور 
 ،راسـانُ من أهـل خٌ رجلُ أتاه؛ن أيب حنيفةِ م عىل اهللاَجرأأا ً أحدُرأيت
  . أن أسألك عنهاُريدُ أ؛ٍ مسألةِلفأ ِبامئة كُئتِ ج:فقال

  . هاهتا:فقال
  .)١(!  ؟ن هذاِ عىل اهللا مَا أجرأًم أحدُ فهل رأيت:فيانُقال س

- فأتـاه ،اً عند أيب حنيفة يومُكنت : قال،فيانُنا سث ، حممد بن عيل 

                                         
 .سنة أربعني منذ إمام وهو عيينة، بن سفيان غري أحد معلمي من بقي ما: القطان حييى
 ).٨/٤٥٤ (»السري«   .سفيان من ننُّبالس لما أعًأحد أعلم  ال:أمحد قال

طـاء بـن َأخربين عو  ؟ا أجرأ من هذاًمعتم أحدِفهل س: (، وزاد فيه)١٥/٥٤٢ (»تاريخ بغداد« )  ١(
مـن   لقد أدركت عرشين ومائـة مـن أصـحاب رسـول اهللا : قال،بن أيب ليىلا عن ،ائبَّالس

 ، وهذا إىل هذا، هذا إىل هذاّ فريد،ها إىل غريهُّ فريد،سأل عن املسألةُ إن كان أحدهم لي،األنصار
 هـات مائـة : وهـذا يقـول،تعدَنه لريإ وٍ وإن كان أحدهم ليقول يف يشء، إىل األولَى ترجعّحت

 .وهو أثر صحيح!.    ؟ أجرأ من هذاٍهم بأحدُمعتَهل س ف !!سألةَألف م
محد أ سمعت : قال، حدثني عيل بن سعيد النسوي)٨٣ص(  للمقريزي»خمترص كتاب الوتر«ويف 

 . اجلرأةَّ ما هو إال، من احلديثٍصحاب أيب حنيفة ليس هلم برص بيشءأ هؤالء :بن حنبل يقولا



    
   

١٥٠ 

 . خطأ فيهاأ ف،)١( ِفَّ يف الرصٍ عن مسألةُسأله فٌجلَر

 اذهـب : وقـال للـذي أفتـاه؛َبِضَ فغ. هذا خطأ، يا أبا حنيفة:ُفقلت
 . )٢( يِقنُُ فهو يف عٍثمإن ِ وما كان فيها م،فاعمل هبا

- بـأيب ُررتَمـ :فيان يقـولُ سـُ سمعت،براهيمإنا ث ، حممد بن عيل 
  .مُ أصواهتْتَ قد ارتفع،ِدِجحنيفة وهو مع أصحابه يف املس

 . فيهَرفعُوت ال ينبغي أن يَّ والص !ُ هذا املسجد، يا أبا حنيفة:فقلت

  .)٣(  هبذاَّون إالُهَّ ال يتفق، دعهم: فقال

- يينة ُفيان بن عُ سمعت س: قال،ٍارَّبراهيم بن بشإ ثنا ، حممد بن عيل
 ؛هـاُّدُ فري، األمثال☺  رسول اهللاِ بحديثُكان أبو حنيفة يرضب :يقول
 ِعـانِّالبي «: أنه قال☺ عن رسول اهللا ٍ بحديثُثّحدُأ ]أ/٢٠[  أين:بلغه
  .»قاَّتفرـَم يـ ما لِيارِباخل

  ! ؟قانَّ كيف يتفر؛ٍن كانا يف سفينةإم ُ أرأيت:فقال أبو حنيفة

  .)١ (!؟ن هذا ِ مَّ فهل سمعتم بأرش:فيانُفقال س

                                         
ٍي به لوجوب دفع ما يف يد كل واحد مـن املتعاقـدين ُبيع األثامن بعضها ببعض، وسم:  الرصف)  ١(

ًفإن بـاع فـضة بفـضة، أو ذهبـا .. إىل صاحبه يف املجلس، وهو بيع جنس األثامن بعضه ببعض
ًبذهب مل جيز إال مثال بمثل يدا بيد ً  ).٢/٣٦٦ (»معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية«.   ّ

 . ، وهو أثر صحيح)١٥/٥٣٥ (»تاريخ بغداد«    )٢(
 ،دةُّالــس يف الــشعبي لقيـت: قــال صــالح بـن مــسلم) ٣٨٢ (»ذم الكـالم«   أثـر صــحيح، ويف )٣(

 هـؤالء ّإيل َضَّبغـ لقـد اهللا ُيعلـم :فقـال ؛إليه نظر ،املسجد أبواب قاربنا إذا ىّحت معه فمشيت
 :قـال  ؟عمـرو أبـا يـا هؤالء ومن :له فقلت .داري كناسة نِم ّإيل أبغض هلو ىّحت املسجد هذا

  .- الرأي أصحاب :يعني - ،األرائيون ءهؤال
 .ونظراؤه عتيبة بن احلكم :قال  ؟يومئذ املسجد يف من :لصالح قلت  



 
   

١٥١ 

 - فيان بنُس سمعت : قال،َرَمُنا حممد بن أيب عث ،اساينُر أبو الفضل اخل 
 )٢( يب حنيفةأن ِسالم م عىل اإلُّ أرضٌ مولودِسالم يف اإلَِدلُ ما و:يينة يقولُع

-  أيب ، مـاله علينـا أ : قـال،ٍريجُبن جا ثنا ،يينةُفيان بن عُنا سث
 :☺  قــال رســول اهللا:يقــول مــر ُن عـ ابــُ ســمعت:قــال ،ٌافعـنــ
    . فذكر احلديث»  ..ِ باخليارِاملتبايعان«

  . )٣( ثم رجع،ً مشى قليال؛ُهَقِفارُ أن يَإذا أراد  مرُ فكان ابن ع:قال

- زاريَ عن أيب إسحاق الف،سامةُ ثنا أ،مر أبو عبدالرمحنُ عبداهللا بن ع، 
 إىل ُ خيـرجِ إن قـول املرجئـة:وزاعي يقـوالن واأل،فيانُ سُسمعت :قال
 .)٤( ِيفَّالس

- قال[، يينةُ ثنا ابن ع،عيم بن محادُنا نث ،يطِشَ حممد بن هارون أبو ن: 
ر بـن زيـد ِ عـن جـاب،مرو بن دينـارَ عن ع]:َّقدمت الكوفة؛ فحدثتهم

  ].-حديث ابن عباس:  يعني- [ٍبحديث
   ؟ سألوين عن احلديثَ الكوفةُمتِا قدـ فلم:ُفيانُقال س

                                         
، وهـو أثـر صـحيح، )١٤٩و١٤٨ص( البن عبدالرب »االنتقاء«و، )١٥/٥٣٤ (»تاريخ بغداد«   )١(

 ).ائله عام قالَإن اهللا س: قال عيل بن املديني: (، وزاد)٥/٣٧٣ (»ُّالسنن الكربى«وله شاهد يف 
 .، وهو أثر صحيح)١٥/٥٤٩ (»تاريخ بغداد«، و)٢/٧٨٣ (»املعرفة والتاريخ«   )٢(
 ).١٥٣١(، ومسلم )٢١٠٧(  رواه البخاري ) ٣(
َّكان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف: .. قال الفزاري) ١٥/٥٣٠ (»تاريخ بغداد«   ويف )٤( ً . 

ي أصحاب البدع كلهم ّسمُ كان أيوب ي: مطيعسالم بن أيبقال ): ٣٧٥( للفريايب »القدر«ويف 
 ..يفَّ إن اخلوارج اختلفوا يف االسم واجتمعوا عىل الس: ويقول،خوارج

 . السيفوا استحلّالإ بدعة قوم ما ابتدع : قالبةو أبقال) ٢٤٧(، والاللكائي )١٠٠ (الدارمي وعند 
   .من خوفهم من فتنة اخلوارج فتنة املرجئة أشد من خوف السلف من) ٦٠٤(وانظر ما سيأيت برقم 
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  .د جابر بن زي: هو:فقلت
  . عن جابر بن عبداهللا،مروَ عن ع: رواهَ إن أبا حنيفة:فقالوا
  . إنام هو جابر بن زيد، ال:ُفقلت

  .مروَ عِ بحديثًـام عالًهنا رجال  إن ها: فقالوا،َفأتوا أبا حنيفة
ُم صـريُئتِن شـإ ؛بـالواُ ال ت:فقال م ُن شـئتإ و،ن عبـداهللابـ جـابر :وهِّ

 . جابر بن زيد:وهَّريَص

- بن افيان ُ سُسمعت : قال،سامعيلإل بن َّؤمُ ثنا م، لنا برصيٌ شيخ
   ؟اً عن أيب حنيفة شيئُ حتفظ، يا أبا حممد:ٌ وقال له رجل،يينةُع

 .ت عينيَمِعَ وال ن، ال:قال

- عـن أيب محـاد ،يِادَّدّ ثنا أبو بكر الـر، أبو بكر بن أيب عون املديني 
 النبـي ِ كأين عىل قربُ رأيت: يقولَقَزراأل اًيد سعُسمعت : قال،بيَقلَّالس
، -☺ يّمُبأيب وأ - َ فخرج؛ُ القرب إذ انشقَّ، عليهَابي الرتُِّّسوُ وأنا أ☺

 ُ ادع-يِّمـُ بأيب أنـت وأ-  يا رسول اهللا: فقلت،ِ القربِفريَ عىل شَفجلس
  .هادةَّق أبا عثامن الشُ اللهم ارز:فقال. هادةَّاهللا يل بالش

  اهللاُدعا ، يـا نبـي اهللا- يِّمُبأيب أنت وأ - : ثم قلت،ًنيئةُه َثم سكت
  .َهادةَّق أبا عثامن الشُ اللهم ارز:قال. هادةَّيل بالش

 يل ُدعايـا نبـي اهللا  -ي ِّمـُبأيب أنـت وأ - :ُ ثم قلت،ًنيئةُ هَثم سكت
   أنَّ رسك إن، يـا سـعيد،هادةَّق أبا عثامن الشُ اللهم ارز: قال.ِةَهادَّبالش

  . أيب حنيفةِن قولِ مٍ بيشءَّلنَ فال تعم: احلوضَّ عيلَدِرَت



 
   

١٥٣ 

)ب/٢٠[ )١[ 

- عـن أيب إسـحاق  ،نا يزيد بـن يوسـفث ،زاحمُ منصور بن أيب م
 : فقـالوا، عن أخيُ فسألت، الكوفةُ أخي جئتَِلتُام قـ ل: قال،زاريَالف

 .  فأفتاه،)٢(اهيم مع إبرِاستفتى أبا حنيفة يف اخلروج

 .-  إبراهيم:يعني -  ؟ معهِفتي أخي باخلروجُ ت: لهُفقلت

 .   منكٌ وهو خري، نعم:فقال

-  ء اَّرَ الف:يعني - حدثني أبو صالح ،يطِشَحممد بن هارون أبو ن-، 
 يـرى ،اًرجئـُ مَ كان أبو حنيفـة:سحاق الفزاري يقولإ أبا ُ سمعت:قال
 .يفَّالس

-  الفـزاري يقـولُسـمعت : قال،نا أبو صالحث ،مد بن هارونحم : 
 هـذا : فقـال،ِيفَّ الـسِّدَ يف ر☺بـي  عـن النٍَّأبا حنيفة بحديث ُثتَّحد

   .ةَرافُحديث خ

- سمعت الفزاري: قال،نا أبو صالحث ، حممد بن هارون . 

ال قـ، عن أيب إسحاق الفـزاري،نا أبو توبةث ، إبراهيم بن سعيد: 
ديق ريض اهللا ِّ أيب بكـر الـصُ وإيـامن،َ إبليسُ إيامن:كان أبو حنيفة يقول

                                         
 .) هـ١٨٦: (، تويف سنةخارجة بن أسامء بن احلارث بن حممد بن إبراهيم  هو ) ١(

 إسـحاق أبـا أن عـىل العلـامء اتفـق: حـاتم أبـو وقال .ئمةاأل أحد مأمون، ثقة،: النسائي قال  
 هـو صـاحلا، ة،نُسـ صـاحب ثقة، كان: العجيل أمحد  وقال.مدافعة بال به يقتدى إمام الفزاري

 .اًإمام كان: عيينة بن سفيان قالو .وينهى يأمر وكان نة،ُّالس وعلمهم الثغر، أهل أدب الذي
 .  إبراهيم بن حممد بن احلسن بن العلوي) ٢(



    
   

١٥٤ 

 .)١( ِّ يا رب: وقال إبليس،ِّ يا رب: قال أبو بكر؛ٌعنه واحد

- أبا إسـحاق الفـزاري يقـولُ سمعت: قال،نا أبو صالحث ، حممد : 
  ؟سكن اليومَين تأ ، يا أبا إسحاق:قال أبو حنيفة

 .ِةَيصِّصِمـ بال:فقلت له

  .ا لكً كان خري، أخوكَ حيث ذهبَ لو ذهبت:قال

 .)٢( ةَدِّوَسُ املهَلَ فقت،ِضةِّبيُ مع املَ خرجَوكان أخو أيب إسحاق

 - حـدثني أبـو إسـحاق ،ٍ بـن متـيمُ حـدثني خلـف، أمحد بن إبراهيم 
  .ن خمرجك ِ مَّ إيلُّ أخيك أحبُ خمرج:قال يل أبو حنيفة : قال،اريزالف

 أخـوه مـع َ وخـرج،ِةَيـصِِّص إىل املَ وكان الفزاري خـرج:قال خلف

                                         
ومـن كـان مـن : وقـال أبـو إسـحاق: (، وزاد)١٥/٥٠٩ (»تاريخ بغداد«، و)١٨٣٢(   الاللكائي )١(

 . ، وإسناده صحيح)يه قولهاملرجئة ثم لـم يقل هذا؛ انكرس عل
 ، إيامن آدم: قال أبو حنيفة:عن الفزاري قالبإسناد صحيح، ) ١٥/٥١٠ (»تاريخ بغداد«  ويف 

M     F  E  D  C  :وقـال، ]٣٩:احلجر[ MW      V  U  TL  : قال إبليس،وإيامن إبليس واحد
  H    GL ،وقال آدم : M  $  #  "  !L ]٢٧:األعراف.[ 

 ً مـزامالًقال أبو عبدالرمحن الرسوجي وكـان رجـال):  ٢/٣١٠(» ضعفاءالل يف الكام«   ويف 
     = أخـربين: قـال،ث عن محاد بن زيد وغريه مـن البـرصينيِّدُ كان حي،لوكيع يف عزوه وحجته

 قال ، وأبو حنيفة، وابن حي، والثوري، وابن أيب ليىل، رشيك:نه اجتمع يف بيت بالكوفةأوكيع 
 وعليـه ، عليـه لتنـاكح،نا اهللا مؤمنني يف كتابـهَّ نحن مؤمنون كام سام: حنيفةأربعة منهم غري أيب

يامنـه إ  ! لـيس كـام تقولـون: فقال أبو حنيفة.ن غفر لنا فربمحتهإ و،ن عذبنا فبذنوبناإ ف،نتوارث
 ،َّ يرضب احلد: وقال بعضهم، ينفي من الكوفة: فقال بعضهم !هّمُن نكح أإ و،يامن جربيلإعىل 

 وكـان إذا ،ما الثوري فام كلمه حتى ماتأ و،صحابهأ وال شهادة ،ك ال جييز شهادتهوكان رشي
  .استقبله يف طريق يعرض بوجهه عنه

 .قوم خرجوا عليهم): املبيضة(ولبس السواد شعار بني العباس، و. )٣٠٢(   تقدم خترجيه برقم )٢(



 
   

١٥٥ 

 .)١(  يف الفتنةِ بالبرصةَإبراهيم حني خرج

 

-  ]يقول ،)٢( محر سمعت أبا خالد األ: قال،نصاري موسى األ]أبو: 
 . نيتَّ العظيم مرِمرَن األِ مَ أبو حنيفةَيبِتُاست

-  أبـا حنيفـة َ ذكـر: قال،نا حييى بن آدمث ،رمحن بن صـالحعبدال 

                                         
 : بإسناد صحيح) ١٥/٥٣٠ (»دتاريخ بغدا«، و)٣/٧٨٨ (»املعرفة والتاريخ«ويف .    أثر صحيح)١(

 يف نظـر فركبـت أل، أخي مع إبراهيم الفـاطمي بالبـرصةَِلتُ ق:ث األوزاعيّدُ الفزاري حي  قال
 مـن ُ فأخربتـه أين أقبلـت ؟ وأيـن أردت ؟ مـن أيـن أقبلـت: قال يل، أبا حنيفةُ فلقيت،ركتهَت

 مـن َا لـكً مع أخيك كان خـريَلتِتُنك قأ لو : فقال. مع إبراهيمَِلتُا يل قً أخُ وأردت،يصةِّاملص
 ، لـوال ودائـع كانـت عنـدي: قـال ؟نعـك أنـت مـن ذاكَ فـام م:ُ قلت.نهِ مَئتِاملكان الذي ج

 اهـ   .  يف ذلكُاستأنيتا َ مِاسوأشياء للنَّ
كنـت عنـد هـارون : االصمعي عبد امللك بن قريبقال  )١/٢٨٤( »اجلرح والتعديل«   ويف 

 :  = قـال، فأقيم من بعيـد، إذ دخل عليه أبو اسحاق الفزاري،نبهبو يوسف بجأمري املؤمنني وأ
 وإذا الرجـل : قـال. وقع الشيخ موقـع سـوء،نا هللا وانا إليه راجعونإ : فقال،فنظر إليه هارون

 معـاذ اهللا يـا : فقـال:م لبس الـسواد ؟ قـالِّنت الذي حترأ:  فقال له هارون:قال. عزيم رصيم
 وخـرج ، ولقد خرجت مرة يف بعض هـذه الثغـور،نة ومجاعةُت سهل بيأنا من أ ،مري املؤمننيأ
ملخـرج : ]أبا حنيفة أسـتاذ أيب يوسـف: يعني[ هذا ستاذأ فقال يل ،براهيم إىل البرصةإخي مع أ
وهو يرى السيف فيكم، فلعل هذا اجلـالس بجنبـك .  من خمرجكَّيلإحب أبراهيم إخيك مع أ
 -ادن :  فـام زال هـارون يقـول لـه: قـال. وغـضبهستاذه لعنة اهللاأخربك هبذا، عىل هذا وعىل أ

 قـد ،سـحاقإبـا أ يـا : فقـال لـه:بو يوسف منكس رأسه، قالأيب يوسف، وأقعده فوق أحتى 
  . وبغل وفرس،مرنا لك بثالثة آالف دينارأ

 .أن املصيصة ثغر من ثغور اإلسالم) ٣٠١(   وقد تقدم أثر رقم 
 ئمـةن أمـ كـان. . الكـويف زدياأل حيـان بـن سليامن حلافظا ماماإل): ٩/١٩ (»ُّالسري« جاء يف )  ٢(

 .) هـ١٩٤: ( تويف سنة.واجلدال والرأي للكالم اًمنافر احلديث،



    
   

١٥٦ 

 . قِّفُ أنه وُدتِدَ و: فقال، بن صالحُاحلسن
  .اًخربت رشيكأف

  ؟ َمـِ ل:فقال
 .اًنون شيئِسُ مما حيُمّ ال يتعل،قِّفُ أنه وُدتِدَ و:قال

- بـن ا قلت حلفـص : قال،امَّ ثنا طلق بن غن، عبدالرمحن بن صالح
 وال ،ٍس بكتـابي لـ،ٌ إنام هـو رأي:فقال، - ٍةّيَبطأ يف قضأو - ،)١( ٍياثِغ
 َ عـرشةٍ أبـا حنيفـة يقـول يف يشءُ قد رأيـت،يِمَه يف حلُّزُ وإنام أح،ٍةنَُّس

 .)٢(!  ؟لتيَا عجـ فم،ُعِ ثم يرج،ٍأقوال

 -  أيب كـان :ٍقلـت ملالـك بـن أنـس ،دريسإ قال عبداهللا بن : يقول 
  . هكذاَمر األَن قلبَ قد كان عندكم م: فقال.ُسودأل واُعندنا علقمة

 . )٣( -  أبا حنيفة:يعني - . عىل ظاهرهاِهِّ كفَبطن يبأ ]أ/٢١[ َوقلب   

 - يقول،ٍثنا حفص بن غياث ،ام بن غنَّنا طلُقث ،فيانُ هارون بن س : 
  .ا نأخذِّ ال ندري بأهي، أقاويلِ بعرشةٍ فقال يف مسألة، إىل أيب حنيفةُجلست

- سـمعت أبـا محـزة : قـال،راسـاينُة بن اخلَرزَ حدثني ع، هارون 

                                         
 .اًأيض ببغداد القضاء وويل وحمدثها، الكوفة، قايض الكويف، النخعي عمر أبو)   ١(

 .) هـ١٩٤: ( تويف سنة.فقيه مأمون ثقة: العجيل قال  
 ،- غـريه أو - سفيان بن هارون حدثنا: ولفظه) ٥٢٣١( لإلمام أمحد »ة الرجالالعلل ومعرف«)   ٢(

 اجلـواب عـن فأبطـأ :قـال ،ٍسألةَمـ عن غياث بن حفص ئلُس :قال ،غنام بن طلق حدثنا :قال
 وهـو حنيفـة أبا رأيت قد ،حلمي يف ّأحز إنام فإين ِيعنَد :فقال  !عمر أبا يا :له فقلت :قال ،فيها

 .وهو أثر صحيح.   أقاويل عرشة الواحد املجلس يف فيها فيقول ةاملسأل عن سألُي
 وقد تقدم أقوال اإلمام مالـك . وهو صحيح) ٢٦٥٨و١١١٨ (»العلل ومعرفة الرجال«   )٣(

 .يف أيب حنيفة) ٢٧٨(



 
   

١٥٧ 

 ثـم ،َِلسألته عـن مـسائـ]ـف[ قدمت عىل أيب حنيفة : يقول)١( كريُّالس
 فإذا هو قد رجع عـن تلـك ؛هُ ثم أتيت،ٍنةَا من عرشين سًبت عنه نحوِغ

 ! ؟ لهُ فقلت،َ هبا الناسُ وقد أفتيت،املسائل
  . عنهُعِه فنرجَا غريً ثم نرى غد،أيَّا نرى الرَّنإ :فقال
  .)٢(  أو كام قال،جل أنتَّ الرَ بئس ! لدينكُنت بعد ترتادأ :فقال

- ٣(ه وانـَ ثنا أبو ع،ٍسلمُنا عفان بن مث ،َّ أمحد بن إبراهيم الدورقي(، 
 : فجعـل يقـول،َ يف أشـياءٌ إليـه رجـلَ وكتـب؛ أبا حنيفةُدتِهَ ش:قال

َ حتى سأله عمن رس.ُقطعُ ي،ُعقطُي   ؟اً شيئِخلن النَِّ مَقَ

  .ُقطعُ ي:فقال

                                         
 .) هـ١٦٧: (تويف سنة. مرو عامل املروزي، ميمون، بن حممد   هو )١(

 عن ابن املبارك سئل: شقيق بن احلسن بن عيل قال .ديثح صاحب محزة أبو: املبارك ابن  قال 
  .حي يومئذ محزة وأبو محزة، أيب إىل انتهى حتى وعمر، بكر أبا فذكر هبم، يقتدى الذين ئمةاأل

ا ًأي فنجـدهم أيـضَّأصـحاب الـر): ١٣٠ص(» تأويل خمتلف احلديث« يف قال ابن قتيبة    )٢(
 ثـم ، ويقولـون بالـيشء وحيكمـون بـه،تحـسنون ويس، ثم يدعون القياس،خيتلفون ويقيسون

 سمعت حييى : قال، عن محاد بن زيد، حدثنا األصمعي: قال، حدثني سهل بن حممد.يرجعون
ن أهل املرشق إىل أيب حنيفة بكتاب منه بمكـة عـام أول فعرضـه ِ جاء رجل م: قال،بن خمنفا

 يـا : ثـم قـال،ىل رأسـه فوضع الرجل الرتاب عـ، فرجع عن ذلك كله،عليه مما كان يسأل عنه
ت به ح وأنك، فأهرقت به الدماء، فأفتاين هبذا الكتاب،أتيت هذا الرجل عام أوال معرش الناس

 أنا املختار بن عمـرو أن الرجـل قـال : حدثني سهل بن حممد قال. ثم رجع عنه العام،الفروج
ا ًال ترى من قابـل شـيئ فتأمنني أن : قال،ا رأيته فرأيت العام غريهً كان رأي:قال؟  كيف هذا :له

 . لكني أدري أن عليك لعنة اهللا: فقال له الرجل ؟ ال أدري كيف يكون ذلك: قال.آخر
 ). ١٥/٥٥٣ (»تاريخ بغداد«  ونحوه عن أيب عوانة يف 

  .)هـ١٧٦ (البزاز الواسطي، اهللا، عبد بن الوضاح البرصة حمدث احلافظ ماماإل   )٣(



    
   

١٥٨ 

 .مـلا العِةَّلَن زِ هذا ما، هذَّبنُ ال تكت:ِجلَّ للرُفقلت

  ؟ وما ذاك:قال يل

 .)١( »ٍرَثَال كَ و،ٍرَمَ يف ثَطعَال ق «:☺ قال رسول اهللا :ُ قلت:قال

 . )٢(قطعُ ي، ال،قطعُ ي، ال: واكتب، ذاكُ امح:قال

-  مـع أيب ُ كنـت: قـال،أسود بن سامل حدثني ،فيانُهارون بن س 
ن عـ ٌ فسأله رجـل،َبلةِ مما ييل الق،سيدُ بني أِ يف مسجد)٣(بكر بن عياش

                                         
 ).٤٤٦٦ (»صحيحه« ، وابن حبان يف)١٤٤٩(ذي ، والرتم)١٥٨٠٤( رواه أمحد )  ١(

ّ مج):رَثالَك( ):١/٢٨٧( »غريب احلديث« يف ُقال أبو عبيد   ،ار النخل يف كالم األنصارُ
 التمـر املعلـق يف : فإنه يعني بـه)يف الثمر( : وأما قوله: وقال أبو عبيد،ا جرنًوهو اجلذب أيض

 اهـ. م حيرز يف اجلرينـ ول،م جيذذـالنخل الذي ل
، وهـو أثـر صـحيح، وزاد اخلطيـب يف )١٥/٥٣٨ (»تـاريخ بغـداد«، و)٨٩٢ (»الطيوريات«   )٢(

 =،    دعـه: قـال. الرجل الذي أفتيته فرده: قلت. ما بلغني هذا: أبو حنيفةقال: »تاريخ بغداد«
 . أخاف أن تكون جرت بلحمه ودمه: قال أبو عاصم.فقد جرت به البغال الشهب

 بلغنـي أن عنـدك : فقلـت لـه، أتيت أبا عوانـة: برش بن الرسيالق) ١٥/٥٣٩(ًوفيه أيضا 
ه َعـَّ فقط،اًفقام إىل صندوق له فاستخرج كتابـ. ني ذكرتنيُ يا ب: فقال. أخرجه،ا أليب حنيفةًكتاب

ا ً عنـد أيب حنيفـة جالـسُ كنت:قال؟  ما محلك عىل ما صنعت : له فقلت. فرمى به،قطعة قطعة
ّ كأنام قد مح،لطانُّالسل َلة من قبَجَفأتاه رسول بع  : فقـال،دوه األمـرِّ وأرادوا أن يقلـ،وا احلديدَ

َ رسٌجلَ ر:يقول األمري  إن كانـت قيمتـه عـرشة دراهـم : فقـال غـري متعتـع ؟ فام ترى؛اّيِ ودَقَ
 عـن ، حدثني حييـى بـن سـعيد! ؟ تتقي اهللاَ أال، يا أبا حنيفة: فقلت.ُ الرجلَفذهب  .فاقطعوه

 ،»َرَثَ وال ك،رَ يف ثمَال قطع «:قال  أن رسول اهللا،ديجَ عن رافع بن خ،انحممد بن حييى بن حب
فهـذا ؛  الرجلَِعطُ وقد ق،ىض فانتهىَ قد مٌكمُ ذاك ح:تعتعُفقال غري م  .قطعُه يّ فإنَجلَّأدرك الر

 .ما يكون له عندي كتاب
َّوهبذه اآلثار يتبني أن أبا حنيفة أرص عىل قطع يد الرجل، ومل يرد ال  .  رجوع عن قولهَّ

 ).٢٨٧(وانظر نحوه يف رده لألثر ما تقدم برقم 
 .وقد اختلف يف اسمه. ) هـ١٩٣: ( احلناط، تويف سنةالكويف موالهم سدي،األ سامل ابن   )٣(



 
   

١٥٩ 

 .  قال أبو حنيفة كذا وكذا:ٌ فقال رجل.ٍمسألة
  .)١( ن يقول هبذاَ ووجه م، أيب حنيفةَ وجه اهللاَُدَّسو: فقال أبو بكر بن عياش

-  فيان بن عبدامللكُنا سث ،اجَّنا أمحد بن احلجث ،راساينُأبو الفضل اخل، 
 ُ وذكـرت، أبـا حنيفـة عنـد األوزاعـيُ ذكرت: املبارك قالُبناحدثني 

 : وقـال،ه الغـضبمنـ يل َرَهـَ وظ، ذلك األوزاعـيَهِ فكر،علمه وفقهه
  ! ؟ِسالماإل ِ عىل أهليَفَّ يرى السً تطري رجال! ؟مت بهَّي ما تكلَتدر

  . وال مذهبه،ِ إين لست عىل رأيه:ُفقلت

     . فال تكره،كُ قد نصحت:فقال

 .)٢(  قد قبلت:فقلت
-  عـن  ُثهّ عمن حد،ازيَّل الرَّهران اجلامِنا حممد بن مث ،أبو الفضل

 فقـال لـه ،حاديـثأث فيهـا بَّ فحـد ؟ل عن مسألةِئُ أنه س،ابن املبارك
  . هذاالَفِ يقول خ إن أبا حنيفة:ٌرجل

 ، وأصـحابه،☺ك عـن النبـي ُخربتـَأ : وقـال، ابن املبـاركَبِفغض
  .☺د  حممِةّمُ عىل أيَفَّ يرى السٍلُوتأتيني برج

- أبـو َمَّ ملا تكلـ: قال، عن أبيه،ٍفيان بن وكيعُنا سث ، أبو الفضل 
بغـي  ين:فيان الثوريُ قال س، فيهَ وخاصم،ِرجاءيف اإل ]ب/٢١[ َحنيفة

                                         
 حنبـل بـن أمحـد  ذكـره.عياش بن بكر أيب من نةُّالس إىل أرسع اًأحد رأيت ما: املبارك ابن قال     

 اًمعروفـ بكر أبو كان: احلافظ شيبة بن يعقوب  قال.وخري قرآن صاحب غلط، ربام ثقة،: لافق
  .اضطراب حديثه ويف خبار،األب وعلم فقه، له وكان البارع، بالصالح

 .)١٦٣ (»األسانيد الصحيحة يف أخبار أيب حنيفة«، وإسناده حسن كام يف )١٥/٥٦٤ (»تاريخ بغداد«   )١(
                     . ، وهو صحيح)٢٣٦(  تقدم نحوه برقم )٢(



    
   

١٦٠ 

 .)١(  منهاَرجُ أو خي،ِن الكوفةِنفى مُأن ي

- براهيم بـن أيب إنا ث ،اطَّسني بن الفرج اخليُنا احلث ، أبو الفضل
واهللا إين ؛  أبـو حنيفـة هـذا:لمة يقـولَ سمعت محاد بن س: قال،ويدُس
 .م نار جهنَّ  اهللاُُهَلِدخُن يأرجو أل

- قال ،)٢( ئِقرُ املنا أبو عبدالرمحنث ،سَّشامنا إبراهيم بن ث ، أبو الفضل: 
  .)٣(  عليهُ فأبيت،ِرجاء ودعاين إىل اإل،اًرجئُكان واهللا أبو حنيفة م

- ُاءَّالـد( : قـال، بن أنسِعن مالك ،صمي األِف اليسارِّطرُ عن م 
 .ُضالُ العُاءَّ الد: أبو حنيفة؛ينِّ اهلالك يف الد):ضالُالع

 -  وكان  - عن أيب اجلهم ،نا حييى بن أيوبث ،راساينُأبو الفضل اخل
 ، أعلم بام كانفيانُ سُ فرأيت،َفيان الثوري وأبا حنيفةُ سُرأيت :قال – ًثقة

 .)٤( ا مل يكنـ بمُوأبو حنيفة أعلم

                                         
 الكوفـة مـن خيـرج أن الدنيا من ألشتهي إين :إدريس بنا قال) ١٥/٥٥٩ (»تاريخ بغداد«  ويف ) ١(

 .      زياة بيان) ٣٥٢(وقد تقدم يف التعليق عىل أثر رقم . املسكر ورشب ،حنيفة أيب قول
         .) هـ٢١٣: (تويف سنة. القصري ياملك العدوى القرشى يزيد بن اهللا عبد    )٢(

 .اًخالص مرضوبا اًذهب :ييعن .زرزدة :قال هعن سئل إذا املبارك بنا كانو. ثقة: قال النسائي  
 وثالثـني اًست بالبرصة نآالقر وأقرأت ،املئة إىل التسعني بني ما أنا :املقرئ   قال أبو عبدالرمحن     

 . سنة وثالثني اًمخس بمكة هنا وها ،سنة
ــان  ال»املجــروحني«  ) ٣( ــن حب ــضعفاء«، و)٣/٧٢(ب ــداد«، و)٧/٨ (»الكامــل يف ال ــاريخ بغ  »ت

   .، وإسناده صحيح)١٥/٥١٢(
 وسئل رقبة بن مصقلة عـن أيب :قال) ٢/١٠٧٤(  البن عبدالرب»جامع بيان العلم وفضله«   ويف )٤(

 وقـد روى هـذا القـول عـن . وأجهلهم بام قد كـان، هو أعلم الناس بام مل يكن: فقال ؟حنيفة
 . واهللا أعلم. أنه مل يكن له علم بآثار من مىض: يريد.بن غياث يف أيب حنيفةحفص 

:  أيب حنيفـة فقـالسألت قيس بن الربيع، عـن: قال حجاج) ١٥/٥٥٩ (»تاريخ بغداد«  ويف 



 
   

١٦١ 

- بـن ا ثنـا وليـد : قال،ٍ ثنا مسعود بن خلف،راساينُ أبو الفضل اخل
   ؟كم كالم أيب حنيفةِ ببلدُرَظهَ ي:مالك بن أنسقال يل  : قال،سلمُم

  . نعم:قلت
 .سكنُن يأم ُكِ ما ينبغي لبلد:قال

- لقينا رأي أ ُثرإذا جاء األ : قال،سود بن ساملأ حدثني ، أبو الفضل
  .)١( ُِّشه يف احلِصحابأأيب حنيفة و

كرهـون  يم أهل العلـُدركتأ ،هْ فالزمِثر عليك باأل:ثم قال يل أسود
 .)٢(  هَعيبونَ وي،رأي أيب حنيفة

- حدثني إسحاق بن عيسى،ٍ حدثني مسعود بن خلف، أبو الفضل ، 
بـن امـر ُ أخطـأ ع: أبا حنيفة يقـولُسمعت : قال،حدثني حممد بن جابر

 . هَ به وجهُ فرضبت؛ن حىصِا مَّ كفُ فأخذت.اخلطاب

- عن سـلمة ،كريُّ أيب محزة الس بنُ ثنا محاد،راساينُ أبو الفضل اخل 
 فيهـا ُهَثـّ فحد؛ٍ عـن مـسألةٌ رجلُ أنه سأله،عن ابن املبارك ،ليامنُبن سا

                                         
 .وأجهلهم بمـا كان  لـم يكن،اس بام النَّعلم من أأنا من أعلم الناس به؛ كان

يل   قـال: مالك بن مغـول قـالبإسناده عن) ١٤٠ص(بن قتيبة ال» تأويل خمتلف احلديث«   ويف )١(
 ومـا ، فاقبلـهثك هؤالء عن أصحاب حممـد ّ ما حد:- أيَّونظر إىل أصحاب الر - ،ّعبيَّالش

               اهـ . ُِّش فارم به يف احل؛خربوك به عن رأهيمأ
ّاحلش: لغتان وفيه ،ستانُالب )ّاحلش( :ُقال أبو عبيد): ٣/٢٥٤ (»هتذيب اللغة«   ويف  ّواحلش ُ َ .

  اهـ. البساتني يف حوائجهم يقضون كانوا مّألهن ؛هبذا اشُح اخلالء موضع يّمُس امَّوإن ..
 ).٣١١(وقد تقدمت ترمجة األسود بن سامل عند أثر . إسناده صحيح  )٢(

ن أدركت النَّاس ما يكتبون احلـديث عـ: ُقال عبداهللا بن نمري) ١٥/٥٧٥ (»تاريخ بغداد«   ويف
 !َّأيب حنيفة، فكيف الرأي ؟



    
   

١٦٢ 

  . هذاِالفِ قال أبو حنيفة بخ:ُلُجَّ فقال الر،☺ عن النبي ٍبحديث

 ☺روي لك عن رسـول اهللا أ : وقال،اًا شديدً ابن املبارك غضبَبِفغض
  .)١(  وقام؛ٍكم اليوم بحديثُثتَّحد  ال! ؟ احلديثُّدُ يرٍوتأتيني برأي رجل

- معت أبـا َسـ : قـال،هوانـَ حدثني أبـو ع، عن موسى بن إسامعيل
   .ٌ حالل: فقال ؟سكرُئل عن املُوس حنيفة

  .ٌ حالل: فقال ؟ديدَّ الشِبيذ عن النََِّلئُوس

  .)٢( ٌ حالل: فقال ؟يِاذَّ عن الدَِلئُوس

 - قـال : قال،ريكَُّّ حدثني محاد بن أيب محزة الس،راساينُ أبو الفضل اخل 
  أيب حنيفـةِن قولِ له مسألة مَ وذكر-   ابن املبارك:قال ،فيان بن عبدامللكُس
 .  ن هذا القياسِحسن مأا ًحيانأ ِريقَّ الطُطعَق] أ/٢٢[ : فقال ابن املبارك،- 

 - ؟ أيب زائدة عن، بن ساملَ أسودُسألت : قال،فيانُ هارون بن س   

 فهـو ،ويقـول بقولـه ، حنيفـةا أبُذكرَولكن كان ي ؛اًِظ كان حاف:فقال
  .عندي ضعيف

                                         
   ).٣٦٤ و ٣٣١(   تقدم نحوه برقم )١(
 ). ٣٠٣(   تقدم نحوه برقم )٢(

  )٣٦٨٩(، وأسند فيـه )باب يف الداذي(سنن أيب داود : انظر. نوع من أنواع اخلمر: ّ  والداذي
 َمتي اخلمـرُن أِ مٌاسَ نّرشبنَلي «: قال رسول اهللا :اذي فقالّ عن الدَلِئُفيان الثوري وسُ سعن

 .اسقنيَاب الفَاذي رشّ الد: وقال سفيان الثوري: قال أبو داود.» اسمهاِا بغريَوهنّسمُي
 .َّالداذي مخر اهلند: قال الثوري: سمعت أمحد يقول) ١٧٧٧( ابن هانئ »مسائل«ويف 
  . مخر):يذاَّالد( :قال وكيع بن اجلراح): ٣٢٠( للمروذي »الورع«   ويف 

 .ي فأرجع فأبول الدمذاَّمر بالصيادلة فأراهم يبيعون الدين ألإ :الثوريفيان ُقال س   



 
   

١٦٣ 

  .-)١( هُ أو يذكر،ث عنهِّدُ حي: أي،ه أليب حنيفةِكرِ ذِ من أجل:يعني -

- أبـو : وقيل له، ثنا عبدالرزاق،نجويهَملك بن زـ حممد بن عبدال 
 .)٢( اقَ حي أ: فقالئ ؟رجُحنيفة م

- يوسـف بـن  ُسـمعت : قـال،نـا أبـو صـالحث ، حممد بن هارون
 .ِولد أبو حنيفة عىل الفطرةُم يـ ل: يقول)٣(سباطأ

 .)٤( ☺بي  أبو حنيفة أربعامئة أثر عن النَّدَ ر: يوسف يقولُ وسمعت:قال

- يقـول،عـيمُ سـمعت أبـا نئ،وري املقـرُّمر الـدُ حممد بن أيب ع : 
 يـا : يقـول أليب يوسـف،- وهو أبو حنيفة - عامن بن ثابتالن سمعت

                                         
سألت أيب عن : قال عبداهللا بن أمحد) ١٤٠١ (»ذم الكالم«كام يف     ونحوه قول اإلمام أمحد )١(

ُوأبو يوسف صدوق؛ إال أنه ال ينبغي أن يروى عـن أصـحاب ، صدوق: أسد بن عمرو، فقال ّ َّ
    =          ).١/٢٣(لعقييل ل» ضعفاءال«: وانظر. أيب حنيفة يشء

 ؛اً ما أرى بـه بأسـ: سألته عن شعيب بن إسحاق قال)٣١٢٧(» العلل ومعرفة الرجال«   ويف 
 .  كان جالس أبا حنيفة،ولكنه جالس أصحاب الرأي

 . ً  وسيأيت الكالم عن أيب يوسف قريبا
ومل ! عى أن عبدالرزاق كان من املرجئـة ثم اد) !! أتى حقا: (    تصحفت يف طبعت القحطاين إىل)٢(

 .ُّوسيأيت قول عبدالرزاق يف اإليامن وأنه موافق لقول أهل السنة! يسبقه فيام أعلم إىل ذلك أحد 
 بـن شـعيب  قـال.. وحكـم وعظ له املشايخ، سادات من الزاهد،): ٩/١٦٩ (»السري«  جاء يف )٣(

  اهـ .اًأحد أسباط بن يوسف عىل أقدم ما: حرب
 الـشام أهـل عبـاد مـن ،زمانـه أهـل خيـار من كان): .. ٧/٦٣٨( البن حبان »الثقات«  ويف

 اهـ). هـ١٩٥: (تويف سنة .. املحض احلالل َّإال يأكل ال ممن كان ،وقرائهم
 .َوجدنا أبا حنيفة خالف مئتي حديث: قال وكيع) ١٥/٥٣٧(وفيه ). ١٣/٤٠٧ (»تاريخ بغداد«   )٤(

كل مولـود يولـد عـىل «: وقد قال النبي !! ، مل يتبني يل مراده )طرةولد عىل غري الف: (  وقوله
 .  احلديث، واهللا أعلم»..الفطرة



    
   

١٦٤ 

  )١( ؟ ٌيبِصُ أم م،]أنا[ٌئ طُخمأ فواهللا ما أدري ،اًي شيئ عنِِّ ال ترو،يعقوب

- كان أبـو  : سمعت يوسف يقول،نا أبو صالحث ، حممد بن هارون
ن ِ ومـ، منيٍألخذ بكثري؛ ُأو أدركته ،☺ لو أدركني النبي :حنيفة يقول

 .)٢(!  ؟أيَّ الرَّين إالِّ وهل الد؛قويل

- قال حممد  : قال،نيِنا حممد بن جعفر املدائث ،راساينُ أبو الفضل اخل
مـر بـن ُ عـن عٍ بحـديثٌ رجـلُهَثَّوحد - أبا حنيفة ُ سمعت،بن جابرا

 . بن اخلطابُمرُ أخطأ ع: فقال،اخلطاب 
  .ه بهُ فرميتَن حىصِا مَّ كفُفأخذت

                                         
: يقـول أسباط بن يوسفسمعت : قال أبو صالح الفراء: ولفظه). ١٥/٥٥٤ (»تاريخ بغداد«   )١(

: قـال ؟ اتعرفه حممد، أبا يا: له قلت .أكثر أو حديث مائة أربع  اهللا رسول عىل حنيفة أبو رد
 .»سهم وللراجل سهامن، للفرس«:  اهللا رسول قال: فقال .منها بيشء أخربين: قلت .نعم

           .املؤمن سهم من أكثر هبيمة سهم أجعل ال أنا: حنيفة أبو قال   
  .مثلة اإلشعار: حنيفة أبو وقال البدن،  وأصحابه  اهللا رسول وأشعر   
 .»يتفرقا مـل ما باخليار البيعان«:  وقال  
 يف خيرج أن أراد إذا نسائه بني يقرع  النبي وكان خيار، فال البيع وجب إذا: حنيفة أبو وقال   

  .قامر القرعة: حنيفة أبو وقال . أصحابه وأقرع .سفر
 الـرأي إال الـدين وهـل قويل، من بكثري ألخذ وأدركته  النبي أدركني لو: حنيفة أبو وقال   

 ؟ احلسن
 يا أبـا حنيفـة هـذا الـذي : قلت أليب حنيفة: عن مزاحم بن زفر قال)١٥/٥٥٣(ًضا    وفيه أي

مـا أدري لعلـه  واهللا:  فقـال: قـال ؟ فيهّ والذي وضعت يف كتبك هو احلق الذي ال شك،تفتي
 .الباطل الذي ال شك فيه

 تكتـب  ال ! وحيك يـا يعقـوب:ا أبو حنيفة أليب يوسفً قال يوم:قال زفر) ١٥/٥٥٤(ً   وفيه أيضا 
 .ا وأتركه بعد غدً وأرى الرأي غد،اًأي اليوم فأتركه غدَّ فإين قد أرى الر؛كل ما تسمعه مني

ّوهل الدين إال الرأي احلسن: ( وزاد) ١٥/٥٣٦ (»تاريخ بغداد«    )٢( ّ  ).٣٠٠(تقدم . وهو صحيح). ِّ



 
   

١٦٥ 

- ُثتَّحـد : قال،مِنا عيل بن عاصث ،نا حييى بن أيوبث ، أبو الفضل 
 .)١( يطانَّ الشُهذا قضاء: قال .القَّأو يف الط ِكاح يف النٍِّأبا حنيفة بحديث

 - اًرجئـُ كان أبو حنيفة م:قال ،)٢(  ثنا حييى بن معني، أبو الفضل، 
:  وصـاحبه أبـو يوسـف،ٍ بـيشءِ ومل يكن يف احلديث،ِعاةُّوكان من الد
  .)٣( ليس به بأس

                                         
 ).١٥/٥٣٤ (»تاريخ بغداد«  ) ١(

      =بحـديث حنيفـة أبا حدثت: عاصم بن يلع  قال)١٠٤ص (»تأويل خمتلف احلديث«  ويف   
 رجـل، ذلـك ففعل ).يل تولد بنت أول أزوجه شاة للقوم يذبح من(: قال الذي يف  عبداهللا
 .نسائها مهر هلا وأن ،امرأته أهنا  مسعود ابن فقىض

 .الشيطان قضاء هذا: حنيفة أبو فقال  
 . نحو ذلكقوله يف قول عمر ) ٣٨٤(وانظر كذلك أثر رقم 

 محـاد حـدثنا :قـال ،مؤمل حدثنا :قال ،أيب حدثني) ٣٥٩٥ (»العلل«  قال عبداهللا بن أمحد يف 
 َرِكـُذ :قـال، - زيـد بـن محـاد ولد خال هذا :أيب قال - ،ذكوان بن حممد حدثنا :قال ،زيد بنا

 هـذا :محـاد فقـال ،بيـنهم أقـرع ًأربعـة بقىوأ ،اثنني أعتق  النبي أن سليامن أيب بنا محاد عند
  .الشيطان :يعني .الشيخ رأي

؟ هذا إىل تريد ما :فقال .يفيق حتى املجنون عن :ةثالث عن رفع القلم إن :له فقلت :حممد قال  
 .تةوامل :يعني .غشية صيبهُت محاد كان :أيب قال .هذا إىل أردت ما أنت :قلت :قال

 .) هـ٢٣٣: (تويف سنة. يازكر أبو املحدثني، شيخ اجلهبذ، احلافظ ماماإل هو  ) ٢(
  وقـال.مـأمون ثقة ،احلديث يف ئمةاأل أحد زكريا أبو: النسائي  وقال.إمام:   قال أبو حاتم عنه

  .معني ابن: يعني الكذابني، كذب يظهر الشأن، هلذا اهللا خلقه رجل هاهنا: حنبل بن أمحد
  أيب عـن معـني نب حييى سألت :قال ،املقرئ محاد بن حممدعن ) ١٥/٥٧٦ (»تاريخ بغداد«   ويف )٣(

         ! ؟عنه تسأل حتى احلديث من حنيفة أيب عند كان يشأو :فقال  ؟حنيفة
   . ورأيه ضعيف،حديث أيب حنيفة ضعيف: قال أمحد) ٤/٢٨٤(لعقييل ل »ضعفاءال«ويف    

 ).٥٧٦-١٥/٥٧٤ (»تاريخ بغداد«: وانظر.    وقد تقدم يف مقدمة هذا الباب ذكر من ضعفه
 يبأ سألت :محدأ بن عبداهللا قال) ٩/٢٠١ (»اجلرح والتعديل«ففي . بو يوسف   وأما صاحبه أ

 .ءيش عنه ىيرو نأ ينبغى ال ،حنيفة أيب صحابأ من ولكن ؛صدوق: فقال؟  يوسف أيب عن



    
   

١٦٦ 

 - قال، نا عبدالوارث بن سعيدث ،سلم بن إبراهيمُنا مث ، أبو الفضل: 
 فقـال لـه ،اً شـيئَ فـذكر، إىل أيب حنيفة بمكـةُ جلست:قال ،)١( نا سعيد

  .كذا وكذا مر بن اخلطاب ُ عي عنوُ ر:ٌرجل
 . الشيطانُ ذاك قول:قال أبو حنيفة

 َمِ احلـاجَأفطـر «:☺روى عـن رسـول اهللا ُ ألـيس يـ:ُآخـروقال لـه 
 .  ٌجعَ هذا س: فقال ؟)٢( .»محجومـوال

  .)٣(  وتركتهُ ومضيت. إليهُ ال أعودٌِسلن هذا جمإ :ُ وقلت؛ُبتِفغض

 - َمِدَحني ق )٤(احَّ وكيع بن اجلرُسمعت : قال، عن يزيد بن عبد ربه 
 فـإين ، إيـاكم ورأي أيب حنيفـة:قول ي، وتسعنيٍعلينا محص سنة ثالث

ن ِ مـُ أحـسنِ يف املـسجدُ البـول:ِ يف القياسَذُأخي أن لسمعته يقول قب
 . القياسِبعض

                                         
    املؤمنني أمري هارون قدم :أنس مالك بن عن: عيسى بن معنقال ): ٩٠٨ (»ذم الكالم«    ويف 
 ،املـؤمنني أمـري مالـك فـأتى ،يوسـف أبو: له يقال كان الذي يعقوب ومعه ،احلج يريد املدينة

 ،جيبـه فلـم عـاد ثـم ،جيبه فلم ،مسألة عن فسأله ،يعقوب عليه أقبل جلس فلام ،وأكرمه بهّفقر
 عليـه فأقبـل .يـسألك قاضـينا يعقـوب هذا عبداهللا أبا يا :ملالك هارون فقال ،جيبه فلم عاد ثم

 .  نجبك معهم فاحرض الباطل ألهل جلسنا ارأيتن إذا ،هذا يا :فقال مالك
 . هذا األثر مروي عن عبدالوارث، وهو الصواب»تاريخ بغداد«   كذا يف األصل، ويف )١(
 .حسن صحيح: وقال. من حديث رافع بن خديج) ٧٧٤(، والرتمذي )١٥٨٢٨(رواه أمحد )   ٢(
 . ، وإسناده صحيح)١٥/٥٣٤ (»تاريخ بغداد«   )  ٣(

 ). ٣٢ (»األسانيد الصحيحة يف أخبار أيب حنيفة«، و )١/٣٣٦ (»يلالتنك«:  انظر
 .)هـ١٩٦ (احلفظ وأئمة العلم بحور من  وكان.عالماأل أحد الكويف، الرؤايس، سفيان أبو    )٤(

 مثـل قط رأيت ما: وقال .وكيع من أحفظ وال للعلم أوعى اًأحد رأيت ما: حنبل بن أمحدقال 
 يف املسلمني إمام وكيع  كان: وقال.وورع خشوع مع بوابواأل ادسنواإل واحلفظ العلم يف وكيع
 .وكيع من باحلديث أعلم وال أفقه وكيع زمان يف بالكوفة كان ما: عامر ابن قال .زمانه



 
   

١٦٧ 

 -  ب/٢٢[، نا أبو األحوص حممد بن حيـانث ،راساينُأبو الفضل اخل[ 

 فقـال ،ٍثـه فيهـا بحـديثَّ فحد؛ٍا عن مسألةً يوم)١( ًشيامُ هٌسأل رجل :قال
  .ه يقولون بخالف هذاَ وأصحاب،احلسن  وحممد بن، إن أبا حنيفة:ُلُجَّالر

 .)٢ (لَفَّن السِ مُؤخذُ إن العلم ال ي، يا عبداهللا:شيمُفقال ه

 - ُخـربين غـري، أ- نيـع َ أمحـد بـن مّ ابن عم-   إسحاق بن إبراهيم 
 ،يباينَّ أخربين أبو عمـرو الـش،بيحُ أبو عثامن سعيد بن ص: منهم،ٍواحد

ى َّتـ حُضيتَ م: قال،َ إسامعيل بن محاد بن أيب حنيفة القضاءَِيلُ ملا و:الق
  .ٌ وهو خملوق، اهللاُ كالمُ القرآن: بلغني أنك تقول:ُ فقلت، عليهُدخلت

  . آبائيُ ودين، هذا ديني:فقال

   ؟هَ أو حني خلق،هَقَ أو بعدما خل،هَلقَ قبل أن خي، هبذاَمَّ متى تكل:فقيل له

  .اً حرفَّ عيلَّدَا رـمف :قال

 .)٣( ُعتَجَ ور،اريِ محُبتِ ورك،ر ما تقولُ وانظ، اتق اهللا، يا هذا:فقلت

                                         
 ).هـ١٨٣: (تويف. الواسطي موالهم السلمي، معاوية أبو وحافظها، بغداد، حمدثبن بشري ا  ) ١(

 عن يشء إال مـرتني هيبـة لـه، سألته ما ا،ًمخس أو سنني، بعأر هشيام لزمت: حنبل بن أمحد قال 
 بـن محـادال إله إال اهللا، يمد هبا صوته، وقال : وكان كثري التسبيح بني احلديث، يقول بني ذلك

 .وصالحه وأمانته هصدق يف عنه يسأل ال: حاتم أبو قالو.هشيم من أنبل املحدثني يف رأيت ما: زيد
 ). ٩/٧٣( البن حبان »الثقات«   )٢(

 يزالون ال «:قوله يف :يقول احلريب إبراهيم بإسناده عن) ١٠٣( لاللكائي »ُّاعتقاد أهل السنّة«ويف 
 ،والـصحابة ، اهللا رسـول بقول أخذ إذا غريَّالص أن :معناه ،»كربائهم قبل من العلم أتاهم ما بخري

 .غريَص فهو ننُّالس َكَروت ،حنيفة أيب ِبقول َأخذ إن الكبري والشيخ ،كبري فهو ؛والتابعني
). هذا ديني، ودين أيب، ودين جـدي: (ًنحوه خمترصا، ولفظه) ١/٣١٣ (»الكامل يف الضعفاء«   )٣(

 .وهو صحيح. أنه سمعه يقول هذا القول يف دار املأمون: وفيه



    
   

١٦٨ 

 - ه ِ بلحيتـَذِخـُ أبا حنيفة وقـد أُ رأيت:قال ، عن هوذة بن خليفة
  .فرُن الكِ مُستتابُ ي،ِقَلِ به عىل احلُدارُ وهو ي،ٌكأنه تيس

- دعاين أبو حنيفة إىل : قال، بن يزيدنا عبداهللا، ثويد بن سعيدُ س 
 .اإلرجاء

- أبـا  اً خالـدُسـمعت ،مرو بن شبيبَ ثنا ع،ازَّعيب البزُ عيل بن ش
بنـا َ رض؛ُء األثـراا حنيفـة إذا جــ يا أبـ:هني يقول أليب حنيفةُسلمة اجل

 .َِطبرأيك احلائ

- ٍمـد بـن جـابرقـال حم : قـال،اعَّبَّ عن إسحاق بن الط،عمرَ أبو م: 
  .مر بن اخلطابُ أخطأ ع: يقولِ الكوفةِ مسجد أبا حنيفة يفُسمعت

   .ُهَدرَ وصُهَ به وجهُ فرضبت؛ن حىصِا م كفُخذتأف

  

  

  

  

  

  

  

  



 
   

١٦٩ 

سئل عما جحدت الجالل همية الض  

ؤية الرب تعالى يوم القيامة من ر 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- أيب ُرأيت يف ☺روى عـن النبـي ُ األحاديـث التـي تـُحِّصحُ يـ 
  .)١(  وحدثنا هبا،ٍ يف كتاب ومجعها أيب ، إليهاُ ويذهب،ِؤيةُّالر

-  أيب ، عن قـيس بـن أيب ، ثنا إسامعيل بن أيب خالد،نا وكيعث 
 َ فنظـر☺ا عند النبـي ً كنا جلوس:ال ق، بن عبداهللا ِعن جرير ،حازم

ه َفرتون كم ِّعرضون عىل ربُتَكم سَّنإأما « : فقال،ِليلة البدر ِإىل القمر
غلبوا ُم أن ال تُعتَ فإن استط،ِهؤيتُ يف ر)٢(ونُّضامُ ال ت،كام ترون هذا القمر

  .»ا فافعلواِروهبُ غَ وقبل،ِ الشمسِلوعُ طَ قبلٍعىل صالة

]  \  [  ^  _    `         M W  VZ   Y  X :قال ثم قـرأ

                                         
لف  وباتفاق س،نة املتواترةُّثبت بالس): ٢/٣٩٢ ( »بيان تلبيس اجلهمية« يف    قال ابن تيمية )١(

األمة وأئمتها من الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أئمة أهل اإلسالم الـذين ائتمـوا هبـم يف 
 عىل ذلك القرآن يف ّ وقد دل،اًرى يف الدار اآلخرة باألبصار عيانُ أن اهللا سبحانه وتعاىل ي:دينهم

 وقـد ،ديملساننن واُّحاح والسَّتواترة يف الصُحيحة يف ذلك كثرية مَّ واألحاديث الص،..مواضع 
 وبـني ،نة املثبتـةُّ ومسألة الرؤية كانت من أكرب املسائل الفارقة بني الـس.. ،اعتنى بجمعها أئمة

 : ويقولـون كتـاب،ثبـاتنة يصنفون الكتـب يف اإلُّاجلهمية حتى كان علامء أهل احلديث والس
ؤية ومـا ُّ أحاديث الر وكذلك األحاديث التي تنكرها اجلهمية من،» عىل اجلهميةِّدَّوالر ؤيةُّالر«

 اهـ.. ًعطالُؤية مُّ ويعدون من أنكر الر،يتبعها
 : »ال تضامون«: قوله): ١٢٠ص (»األربعني الطائية«يف ) هـ٥٥٥(    قال أبو الفتوح الطائي )٢(

وبـضم التـاء . وبفـتح التـاء، وتـشديد املـيم. ِّبضم التاء، وتشديد امليم:   روي بثالث روايات
َال تزامحـون: ول معنــاهفــاأل. وختفيـف املــيم ُّال ينــضم بعــضكم : ال تتزامحــون، أي: والثــاين. ُ

  اهـ.أي مشقة وبخس: ال يلحقكم ضيم يف رؤيته: والثالث. ببعض يف وقت النظر



    
   

١٧٠ 

aL ]١( ]١٣٠ :طه(. 
- بـن ُ ومحـاد،رير بن عبداحلميدَنا جث ،يبةَثامن بن حممد بن أيب شُ ع 

عـن   عن جرير بن عبداهللا ، بن أيب حازمِ عن قيس، عن إسامعيل،لمةَس
 . نحوه☺النبي 

- نا إسامعيلث ،ا بن أيب زائدةَّبن زكري ]أ/٢٣[ نا حييىث ، عثامن بن حممد، 
 . بنحوه☺  عن النبي]بن عبداهللا  [ عن جرير، بن أيب حازمِعن قيس

- عـن ،اطَّ احلنـٍ وروى هـذا احلـديث أبـو شـهاب: أبـو عبـدالرمحن 
م ُكـَّترون رب« : قال☺  عن النبي،] [عن جرير ،ٍ عن قيس،إسامعيل

 .)٢( »اً عيانَّ وعزَّجل

 - عن زائدة،عفيُسني بن عيل اجلُنا حث ، بن عمر أبو عبدالرمحن عبداهللا ، 
 خـرج : قـال،نا جرير بن عبداهللا ، عن قيس بن أيب حازم،ثنا بيان البجيل

 كـام ِةَ يوم القيامَّ وعزَّكم جلَّم ترون ربُكَّإن «: فقال☺ علينا رسول اهللا
 .)٣( »ِِهضامون يف رؤيتُ ال تَترون القمر

 - ث َّ وحـد،عفـيُبن عـيل اجل سنيُسمعت ح : قال،مرُ بن ع عبداهللا
 .)٤( ييسِّ واملر، جهمِنفَ أِ عىل رغم: قال،ؤيةُّ الرِبحديث

- َّدَن رَ م:ا يقولً سمعت وكيع:قال ،نباريول األُلَ إسحاق بن هب 

                                         
 ).  ٦٣٣(، ومسلم )٧٤٣٤و٥٥٤(، والبخاري )١٩٢٥١( رواه أمحد )  ١(
 ).ًباب يف رؤية اهللا عيانا/٤٧٠ (»ُّالسنة«، وابن أيب عاصم يف )٧٤٣٤(  رواه البخاري ) ٢(
مـن ) ٨٠١ (»اإليـامن«، وابـن منـده يف )٢٢٨٨) (٢/٣١٠ (»املعجم الكبري«   رواه الطرباين يف )٣(

 . طريق املصنف
 ).٥/٨٦( البن النحاس »إعراب القرآن«، و)٢٤( البن شاهني »ُّرشح مذاهب أهل السنة«   )٤(



 
   

١٧١ 

 ☺ عن النبي ، عن جرير ، عن قيس،إسامعيل بن أيب خالد: حديث
  .)١( ِن اجلهميةِبوه مِ فاحس؛ِؤيةُّيف الر

  .ِن العملِ مُئزُجي : ن عند اهللا ِ مَ بام جاءُ اإلقرار:ُقد قالت املرجئة

 ِن القولِ مُئزُ جي: اهللاِن عندِ مَ بالقلب بام جاءُفةِ املعر:ُوقالت اجلهمية
 .)٢( وهذا كفر؛ ِوالعمل

 -  َأمحد بن إبراهيم الدورقي ن ِ فرغ مـملا  سمعت يزيد بن هارون: قال،َّ
تـرون إنكم  «:☺ عن النبي ،] [عن جرير ، عن قـيس،حديث إسامعيل

 هبـذا َبَّن كـذَم :قال يزيد،  منهَفلام فرغ .».. كام ترون القمر  ربكم 
 .)٣( ☺ن رسول اهللا ِ وم،ن اهللا ِاحلديث فهو بريء م

-  ن قـيس  عـ،الدُ وجم،وإسامعيل،  عن بيان،جالدُعن إسامعيل بن امل
 ِ إىل القمرَرَفنظ ☺ خرج رسول اهللا : قال،][ عن جرير ،ٍبن أيب حازم

 كام تنظرون إىل هذا ِيامةِ القَ يوم كمِّبَون إىل رُتنظر« : فقال،ِ البدرَليلة
 . »ِهؤيتُضامون يف رُ ال تِالقمر

- سـمعت : قـال، عن إسـامعيل،عبةُنا شث ،نا حممد بن جعفرث ، أيب 

                                         
 ).٦٢( للدارقطني »الصفات« من طريق املصنف، و)٢٢( البن شاهني »ُّرشح مذاهب أهل السنة« )  ١(

 وحـدثني -سـمعت أمحـد : قال عبيـداهللا بـن أمحـد احللبـي) ١٧٠٩( للخالل »ُّالسنة«   ويف 
 . عىل اجلهمية لعنة اهللا: ، فلام فرغ قال-بحديث جرير بن عبداهللا يف الرؤية 

 .ُّ يف حديث الرؤية ظهر أنه جهميمن نازع: ّكتب إيل عيل بن خرشم قال): ٣٠( للدارمي »النقض«  ويف 
، )١٦٨( حلـرب الكرمـاين »ُّالـسنة«، و)٤١ (»خلق أفعال العباد«، و)٣٠٤و٢٩٥ (»الرشيعة« )  ٢(

 ).٢٩( للعدين »اإليمـان«، و)٩٧٩ (»هتذيب اآلثار«و
» نةُّرشح مـذاهب أهـل الـس«و ،)١٨( للطـربي »نةُّرصيح الس«، و)٧٤ (»خلق أفعال العباد«  ) ٣(

 ).   منهٌيء واهللا بر،ن اهللاِ ميء هبذا احلديث فهو برَبَّن كذَم( :، ولفظه)٢٣(اهني البن ش



    
   

١٧٢ 

 كنا عند :قال  يلَ بن عبداهللا البجِ عن جريرُثِّدُحي ،يب حازمبن أقيس 
كام ترون القمر   كمَّبَكم سرتون رَّإن« : فقال،ِ البدرَ ليلة☺رسول اهللا 

 َ قبلِالتنيَّ فإن استطعتم أن ال تغلبوا عىل هاتني الص،ِهؤيتُال تضامون يف ر
 .)١( فذكر احلديث .»..ا ِروهبُ غَ وقبلِمسَّ الشِوعُلُط

- عـن ،فيانُنا سـث ،-ًمالءإأماله علينا  -ين َوُليامن لُ حممد بن س 
  يـا رسـول: قيـل: قـال، عن أيب هريرة ، عن أبيه،أيب صالح هيل بنُس

 ؟ ِ القيامةَ يوم ناَّبَ هل نرى ر،اهللا

 ِ ليلـة البـدرِيف رؤيـة القمـر )٢( ضارونُهـل تـ«: ☺فقال رسول اهللا 
 . ال:قالوا .» ؟بحاَا ليس فيه سًصحو

 ليس فيهـا ِالظهرية ]ب/٢٣[  يفِضارون يف رؤية الشمسُفهل ت «:قال
 . ال: قالوا.»حابَس

  »؟ولـيس سـحاب«:  فقـال،خـرىُ أًةَّيينـة مـرُ وحدثنا ابن ع:وينُقال ل - 
  .-  ال:قالوا

 ِؤيةُضارون يف رُ كام تَّؤيته إالُضارون يف رُه ال تِفيس بيدَ الذي نَفو «:قال
                                         

 .من طريق املصنف) ٧٩٧ (»اإليامن«   رواه ابن منده يف )١(
 ).٣٩٣(وقد تقدم برقم . ، والبخاري ومسلم)١٩١٩٠(ورواه أمحد 

 »ال تـضارون يف رؤيتـه«): ١٢٠ص (»األربعني الطائيـة«يف ) هـ٥٥٥(  قال أبو الفتوح الطائي ) ٢(
ال ختـالفون، أي ال خيـالف : ّفـإذا شـددت الـراء؛ فمعناهـا. بتشديد الراء، وختفيفها: بروايتني

ُليس بذاك، كام يف رؤية األهلـة، ويقـال : هو ذاك، ويقول اآلخر: ًبعضكم بعضا، فيقول واحد
: ّتضايقون، واملضارةمعناه ال : وقال بعضهم. ُإذا خالفته، ومنه سميت الرضة: رضوته مضارة

 .  لزق يب: َّالضيق، وأرض يب، أي: ِّاملضايقة، والرضار
َّوأما ختفيف الراء؛ فهو من الضري، والضري ُّالرض، يقال: َّ ُضاره يضريه ويضوره: ُّ ُ  اهـ . َّإذا رضه: َ



 
   

١٧٣ 

 ؟َكْمِكرُأم ـ ألن؛ أي فال: فيقولة، يوم القيامَ العبدى فيلق: قال.اأحدمه
 َكَرَذأ و،َ واإلبـل،َر لك اخليلِّسخُأم ـ أل ؟َجكِّزوُأم ـ أل ؟َدكِّسوُأم ـأل
 . ال: فيقـول؟َّالقـيُ أنـك مَظننتأ : فيقول.ّبَ بىل يا ر: فيقول ؟ُرأسَت

  .نيَيتِسَا نـين أنساك كمإ ف:ُفيقول

م ـ ألـ ؟َمـكِكرُم أـ ألـ؛ أي فالن]:ُمثل ذلك [ فيقول،ثاينثم يلقى ال
م أذرك ـ ألـ؟ َبل واإل، ر لك اخليلِّسخُأم ـ أل؟ جكّزوُأم ـ أل؟ دكِّسوُأ
 . ال: فيقـول ؟َّالقـيُ أنك مَظننتأ : فيقول.ِّ بىل يا رب:فيقول؟  ُرأسَت

  .سيتنيَا نـنساك كمأ فإين : للثاينفيقول

 ، بـكُنـتَ آمِّ أي رب: فيقـول]. ذلـكَثـلِ له مُفيقول[ ،َثم يلقى الثالث
  . ما استطاعٍثني بخريُ وي،ُمتُ وصُقتَّوتصد ُيتَّلَوبكتابك وبرسولك وص

 . اًفهاهنا إذ]: له [ فيقول:قال

   ؟ شاهدنا عليكُبعثَ أفال ن]:فيقول[

 :هِذِ ويقـال لفخـ، عـىل فيـهُخـتمُ في ؟َّ عيلُه ما الذي يشهدِ يف نفسُرِّفيفك
ن ِ مـُعـذرُ وذلـك ي،ه ما كـانِلَه بعمُ وحلم،هُ وعظام،هُذِ فخُِق فتنط.انطقي

 أال ٍ:نـادُي مِنـادُ ثـم ي، اهللا عليـهُطَسخَ وذلك الذي ي. وذلك املنافق،هِنفس
 .ُُدعبَ ما كانت تٍةَّمُ أّلُ كَّتتبعِل :- خرىُ أًةَّيينة مرُوقال ابن ع -  ٍةَّمُ أّلُبعت كَّات
 ، وبقينا أهيا املؤمنـون،مَّجهن ]إىل[ أولياؤها ،)١( بُلُّ والص،ياطنيَّ الشَتبعاف

  . نحن عبادك املؤمنون:ُ فنقول ؟ ما هؤالءعىل:  فيقول،نا ُّفيأتينا رب

 ،اًك به شـيئِرشُ ومل ن،ا باهللاَّك آمنُنحن عباد :-  خرىُأ ًةَّيينة مرُقال ابن ع - 
                                         

َفتتبع الشياطني والصلب أولياؤهم«:  احلميدي»مسند«ويف ). الصليب): (ب(  ويف ) ١( ُُّ َ«. 



    
   

١٧٤ 

 أنا : فيقول ،ناُتِّثبُو ي وه ناُّبَ وهو ر،نا ُّبَى يأتينا رَّنا حتُوهذا مقام
 ٍن نـارِ مـُ وعليه كالليـب،اًرسِ حتى نأيت ج، بناُ فينطلق،قواِ انطل،كمُّرب
م ِّلَ اللهم س،مِّلَم سِّلَ اللهم س؛فاعةَّ الشِتَّ فعند ذلك حل، الناسُطفَخت
 يف ِن املـالِه مـُكـِملَا يا ممـً زوجَن أنفقَم ُّ فكلَرسِ فإذا جاوزوا اجل،مِّلَس

 يـا ، يـا عبـد اهللا:نادونـهُ يِة اجلنـةَ خزنُّلُ فك،ِن النارِ نجا م اهللا ِسبيل
 .» فتعالٌ هذا خري،مسلم

تـوى   الٌ إن ذلـك عبـد]:☺لرسـول اهللا [  قال أبو بكـرـ]فـ[
    ؟ن آخرِ مُ ويلج،اً بابُعَ يد،)١( عليه

 :خـرىُ أًةَّيينـة مـرُوقـال ابـن ع - ،هَِفه كتِ بيد☺ فرضب النبي :قال
  .)٢(» إين ألرجو أن تكون منهمِهِ بيدٍ حممدُوالذي نفس «:وقال -هَذِفخ

 - حدثنا  -  نيتيُ هو اسمي وك:وقال يل -  ،ياضِضيل بن عُبيدة بن فُ أبو ع

                                         
َأي ال ضياع وال خسارة   ) ١( َ َ َ َ  ).٣٧/٢٥٨(» تاج العروس« . َ
 و ٧٤٢٩(، وابــن حبــان )٦٣٦١و٦٣٦٠ (»املـسند«، وأبــو يعــىل يف )١١٧٨(   رواه احلميـدي )٢(

) ٤/٥٨٢(وصـححه احلـاكم ). ٢٢١و٢٢٠ (»التوحيـد«، وابن خزيمة يف )٤٦٤٢ و٧٤٤٥
   ).٨٠٦(و آخره البخاري وروى نح). ٧٥٤٨(وروى نحو أوله مسلم . ووافقه الذهبي
بعد أن ذكر رواية مـسلم يف أول هـذا ) ٧/٤٠ (»بيان تلبيس اجلهمية« يف   قال ابن تيمية 

 بعض هذا احلديث وهـو اإلخبـار يف الـرد عـىل اجلهميـة، »ُسننه«وروى أبو داود يف : احلديث
ن عيينـة وهذا احلديث حمفوظ من حديث سفيان بن عيينة، عن سهيل، وليس يف الصحيح البـ

ّعن سهيل غري هذا احلديث؛ ولكن مسلام روى منه الطرف الذي احتاج إليه وهو أوله، وتـرك  ً
رواية باقيه؛ ألهنا يف الطرق املقدمة التي هي أرشف من هذه الطريق من حديث الزهـري عـن 
سعيد بن املسيب، وعطاء  بن يزيد، وحديث عطاء بن يسار، عن أيب سعيد، وألن رواية أولئك 

 اهـ  . ومتام احلديث قد رواه الناس، كام رواه أمحد، وابن خزيمة. ك الطريق أتملتل
  .  ثم ذكره بطوله، وسيأيت يشء من طرقه ها هنا



 
   

١٧٥ 

 عن أيب هريرة ، عن أبيه،هيل بن أيب صالحُ عن س،يينةُبن ع ]أ/٢٤[ فيانُس
ناَّ يا رسول اهللا هل نرى رب:ٌ قال قائل ؟ِقيامة يوم ال   

  »؟ ا ليس فيه سحابً ليلة البدر صحوِ القمرِضارون يف رؤيةُهل ت« :قال

  . ال:قالوا

 »  ؟س فيها سحابيهرية لَّ يف الظِ الشمسِفهل تضارون يف رؤية« :قال

  . ال:قالوا

 ، تضارون يف رؤيـتهام ال كامَّه ما تضارون إالِفو الذي نفيس بيد «:قال
م ـ ألـ؟َكْزوجـُأم ـ ألـ ؟َكْمـِكرُأم ـ ألـ؛ن أي فـال: فيقولَيلقى العبد

 ؟)١(ُعَ وتربُ ترأسَذركأم ـأل ؟َبل واإل،َر لك اخليلِّسخُأم ـأل؟ َدكِّسوُأ

  .ِّ بىل أي رب:قال

   ؟َّالقيُنك مأ َفظننتأ : فيقول:قال

  . ال:ُفيقول

  .ا نسيتنيـ أنساك كمّ إين:ُفيقول

 أمل  ؟َجـكِّوَ أمل أز؟َكْمـِكرُ أمل أ؛ أي فـالن:]فيقـول[ ،لقى الثاينَثم ي
   ؟ُربعَ وتُ ترأسَكَذرأ أمل  ؟َبل واإل،َر لك اخليلِّسخُم أـ أل؟َدكِّسوأ

                                         
 أهـل أي تأخذ ربع الغنيمة، وكـان): تربع): (١/٢٧١ (»احلجة« يف ُّ   قال أبو الشيخ قوام السنة )١(

 اهـ. من الرئاسة) ترأس(له دون أصحابه، واجلاهلية يأخذ الرئيس منهم ربع الغنيمة خالصة 
 عـن سـفيان سـئل :يقـول ميمـون بن حممدسمعت ) ٣ (»التوحيد« يف   قال ابن خزيمة 

 القـوم رأس كـان إذا الرجـل كـان :فقال، »وتربع ترأس«: صالح أيب بن هيلُس حديث تفسري
 عىل إين ،اهللا رسول يا :قال حني حاتم بن لعدي  النبي قال :وقال. الربع وهو ،املرباع له كان
  .»لك ّحلـي وال ،مرباعـال َّتستحل إنك ،منك بدينك أعلم أنا« :قال  .دين



    
   

١٧٦ 

 .)١( ينَوُ حديث لَ فذكر نحو.» .. ِّبَ بىل أي ر:قال
- ى يف َروُ التـي تـُ هـذه األحاديـث:يينةُ عِ قيل البن: قال،ينَوُ ل

 .)٢(  به ونرضاهعناها ممن نثُقمَ عىل ما س حقٌّ:ال ق  ؟ِؤيةُّالر
-  عـن أيب ،عمـش عـن األ،ميلَّ حدثنا حييى بن عيسى الر،رَعمَأبو م 

ضارون يف ُ تـْهـل« :☺ قال رسول اهللا : قال،عن أيب هريرة  ،صالح
                                         

وهذا احلديث رصيـح يف لقـاء الكفـار ): ٧/٤٠ (»بيان تلبيس اجلهمية« يف   قال ابن تيمية ) ١(
حاديـث ِواملنافقني هللا وخطابه هلم، كام ذكر القرآن يف غـري موضـع، وكـام جـاء هـذا يف عـدة أ

 .، وغريهمصحيحة من حديث أيب هريرة، وأيب سعيد، وعدي بن حاتم 
ُلتتبع كل أمة ما كانت تعبد«: ُأن هذا يكون قبل أن ينادي ذلك املنادي:   وفيه َّ ، فـإن هـذا هـو »ُ

ِحماسبة العباد، فإذا حوسبوا أمروا بأن يتبعوا آهلتهم ويتجىل الـرب لعبـاده املـؤمنني ويتبعونـه،  ُ
ُوينصب   .اجلرس عىل ظهر جهنم، فيعرب عليه املتقون، ويذر الظاملني فيها جثياُ

ّ  ومعلوم أن املؤمنني لقوه يف تلك احلال قبل مناداة املنادي باتباع كل أمة ما كانت تعبـد، وهـذا  ُ
فيأتيهم اهللا يف «: ُّواهللا أعلم الرؤية املذكورة يف حديث أيب سعيد، وأيب هريرة وغريمها، حيث قال

، وهي تلك الصورة »يف صورة غري صورته التي يعرفون«، و»َّة غري التي رأوه فيها أول مرةصور
كـام يـدل عليـه سـائر . َالتي رأوه فيها ملا لقوه وخاطبهم قبل املناداة، وذلك كان عامـا للعبـاد

ّاألحاديث، وبعد هذا حجب الكفار، كام دل عليه القرآن، وقد جاء ذلك مبينًـا يف حـديث ُُ َّ َّ  أيب ِ
 رواه ابن خزيمـة ، وابن مسعود، كاحلديث املحفوظ عن ابن مسعود )]٤٢٨(سيأيت [رزين 

 واهللا ما«: سمعت ابن مسعود بدأ باليمني قبل احلديث، فقال: ُوغريه عن عبداهللا بن عكيم، قال
ثم ذكر حديث أيب رزين )]. ٤٥٨(وسيأيت برقم . [ وذكره »..ّمنكم من أحد إال سيخلو اهللا به 

فهذا احلديث ونحوه يدل عـىل : وقال)] ١٠٧٩(وسيأيت برقم [ بطوله هو لقيط بن صربة و
ًأن مجيع القيام من قبورهم يرون رهبم يف أول األمر، كلهم يراه خمليا به فيسأله وخياطبه، ثم بعد  ُ
 ّذلك ينادي املنادي فرياه املسلمون بمن معهم من املنافقني، ثم بعد ذلك يتميز املؤمنـون وهـم
ُّالذين يرونه رؤية تنعم، وحيجب عنه الكافرون بعد ذلك؛ إذ الرؤية يف عرصات القيامة ليست 

َّوذهب ابن خزيمة وطائفة إىل أنه ال يراه إال املؤمنون واملنافقون، وذهبت . من النعيم والثواب
 اهـ . طائفة أخرى إىل أن الكفار ال يرونه بحال

  ).٥٧٦(  لآلجري»رشيعةال«، و)٦١( للدارقطني »الصفات«   )٢(



 
   

١٧٧ 

 . ال: قالوا.» ليلة البدرِالقمر

 .»ِهؤيتُضارون يف رُرون هذا القمر ال تَكام ت  فإنكم ترون ربكم «:قال

- مـريُ ثنا عبـدامللك بـن ع،بِّ حدثنا أبو إسامعيل املؤد،عمرَ أبو م، 
ن ِما منكم مـ« ☺ قال رسول اهللا : قال،عن أيب هريرة  ،ثـهَّن حدَّعم

ه َه وبينـَلـيس بينـ   بني يـدي اهللاُوقفُيَ أو س، يلقى اهللاَ سَّ إالٍحدَأ
  .)١( » النارَّرى إالَ فال يًامالِا وشً فينظر يمين،رمجانُت

-  أيب ،عمـش عن األ،اشَّ ثنا أبو بكر بن عي، ثنا حييى بن آدم، 
 :☺ قـال رسـول اهللا : قـال،عن أيب سعيد اخلدري  ،عن أيب صالح

  .»كم َّنكم سرتون ربإ«
  !؟ نا َّ يا رسول اهللا نرى رب:فقالوا: ]قال[

  .»؟ ار نصف النهِ الشمسِون يف رؤيةُّضارُأت «: فقال:قال
  . ال:فقالوا

  .» ؟ ليلة البدرِ القمرِون يف رؤيةُّضارُفتأ «:قال
  . ال:قالوا
  .»ذلك ِؤيةُون يف رُّ تضارام كَّه إالِؤيتُون يف رُّضارُنكم ال تإف «:قال
  . )٢( امرونـُ ت:يقول» ونُّضارُت «:عمش قال األ:قال

-  عن ،دريسإنا عبداهللا بن  حدث: قاال،بنا أيب شيبةا أبو بكر وعثامن 
 يـا : قلنـا: قـال،عـن أيب سـعيد اخلـدري  ، عن أيب صالح،عمشاأل

                                         
 . وسيأيتروى نحوه البخاري ، ومسلم من حديث عدي بن حاتم الطائي )   ١(
 ).٣٧٣(، ومسلم )٧٤٣٩(، والبخاري )١١١٢٠( رواه أمحد )  ٢(



    
   

١٧٨ 

  ؟ نا َّ هل نرى رب؛رسول اهللا

 »  ؟سحابِ يف غريِهريةَّ يف الظِؤية الشمسُضارون يف رُهل ت «:قال

  . ال: قلنا:قال

  .» ؟ سحابِ يف غريِ البدرِ ليلةِؤية القمرُضارون يف رُهل ت« :قال

 . ال: قلنا:لقا

ــإن« :قــال ــَّف ــُضارون يف رُكم ال ت  ]ال[ كــام َّ يــوم القيامــة إاله ِؤيت
   .)١( »اة أحدمهضارون يف رؤيُت

-  شام بن سـعدِ حدثنا ه، حدثنا جعفر بن عون،يب شيبةأثامن بن ُع ،
 ،عـن أيب سـعيد اخلـدري  ، عن عطاء بن يسار،حدثني زيد بن أسلم

  ؟  يوم القيامةنا َّاهللا هل نرى رب يا رسول :لناق: قال

 » ؟حوا ليس سحابَ صِ الظهرية يفِؤية الشمسُ تضارون يف رْهل «:قال

  . ال يا رسول اهللا:قلنا]: قال[ 

  .» ؟ا يف غري سحابً صحوِ ليلة البدرِ القمرِؤيةُون يف رراضُهل ت« :قال

  ].يا رسول اهللا[  ال:قلناـ]فـ[

ضارون يف ُ تـ ال كـامَّ إال]يـوم القيامـة [ رؤيتـهضارون يفُفإنكم ال تـ« :قال
 ]ب/٢٤[. »ؤيتهامُر

- عـن ابـن ،إبـراهيم بـن سـعد نـاث ، حممد بن جعفر الوركـاين 
 . أخربه  أن أبا هريرة؛ عن عطاء بن يزيد،شهاب

                                         
 .من طريق املصنف) ٨١٠ (»اإليامن« رواه ابن منده يف )  ١(



 
   

١٧٩ 

-  : وحدثنا أيب، بـن انا إبراهيم ث ،ليامن بن داود اهلاشميُنا سث
  .أخربه أن أبا هريرة ،عن عطاء بن يزيد الليثي ،هريُّعن الز، سعد

- : وحدثنا أيب ،ثنـا ابـن ،نا إبراهيم بن سـعدث : قاال، وأبو كامل 
ن النـاس قـالوا أ ، عن أيب هريـرة ،يثيَّ عن عطاء بن يزيد الل،شهاب

  ؟ القيامةَ يوم ناَّبَ هل نرى ر، يا رسول اهللا:☺ لرسول اهللا
- عن عطاء بن يزيـد ،هريُّ عن الز،عمرَنا مث ،نا عبدالرزاقث ، أيب 

 ناَّبَ هل نرى ر، يا رسول اهللا: قال الناس: قال،عن أيب هريرة  ،يثيَّالل
؟ القيامةَ يوم    

 -  أيب ، عـن  ، أنـا معمـر،- خـرىُ أًةَّمـر -زاق َّنا عبد الـرث
عن عطاء بن  ،]٢٨ :اثيـةاجل[ :  M  ®  ¬  «  ª    ©Lهري يف قوله ُّالز

 هـل ، اهللاَ يـا رسـول:ُ قال الناس: قال، عن أيب هريرة ،يزيد الليثي
   ؟ القيامةَيوم نا َّنرى رب

 .» ؟ سحاب دوهنا ليسِارون يف الشمسَضُهل ت« :☺فقال النبي 
 .  ال يا رسول اهللا:فقالوا
 .» ؟ ليس دونه سحابِ ليلة البدرِارون يف القمرَضُهل ت« :فقال
 .  ال يا رسول اهللا:قالوا

 مـن : فيقـولَ الناس اهللاُُمعَ جي؛ كذلكِ القيامةَه يومَرونَت فإنكم« :قال[
 ُدُعبَ ومن كان ي،َ القمرَ القمرُن كان يعبدَ مُبعَّ فيت،ا فليتبعهً شيئُعبدَكان ي

بقـى َ وتَت،واغيـَّ الطَواغيـتَّ الطُعبدَبع من كان يّ ويت.َ الشمسَالشمس
 ،ه التي كانوا يعرفونِ صورتِ فيأتيهم اهللا يف غري،نافقوهاُ فيها مةُّمهذه األ
 ،ناُّ هذا مكاننا حتى يأتينا رب، باهللا منكُعوذَ ن: فيقولون.كمُّ أنا رب:فيقول



    
   

١٨٠ 

 أنـا : فيقول،فونِ التي يعرِورةُّم اهللا يف الصُ فيأتيه: قال.نا عرفناهُّفإذا جاء رب
  .مَّ عىل جهنٌرسِ جُبَُرض في: قال.)١( عونهبَّ فيت،ناُّ أنت رب: فيقولون.كمُّرب

 اللهـم :ٍ يومئـذِلُسـُّ ودعوى الر،ُيزُن جيَ مَلّ أوُكونأف :☺قال النبي 
 َوكَم شـُ هل رأيـت،ِعدانَّ السِ شوكَثلِ مُ وهبا كالليب،مِّلَ اللهم س،مِّسل
 مِ بأعامهلَ الناسُفّطَخَتف ، اهللاَُّها إالِ عظمَ قدرُعلمَنه ال يأ َ غري ؟عدانَّالس

 .)٢( ِهِ فذكر احلديث بطوله إىل آخر.»..

  - ابن حممد :يعني - حدثني عبدالعزيز،برييُّصعب بن عبداهللا الزُ م 
 .عن العالء بن عبدالرمحن عن أبيه عن أيب هريرة ،-ورديابيد الدرُبن أيب عا

- يبـةتُ وق، أخربنا حفص بن ميـرسة، حدثنا هيثم بن خارجة، أيب، 
  أن النبي: عن أيب هريرة ، عن أبيه، عن العالء، أخربنا عبدالعزيز:قاال

                                         
ن تأمل سياق هـذه األحاديـث ومـا م): ٧/٧٥  (»بيان تلبيس اجلهمية« يف   قال ابن تيمية ) ١(

اتفقت عليه من املعاين وسياقها، وما فيها من اإلخبار بأن اهللا يأمر كل مـن عبـد غـريه أن يتبـع 
ِّمعبوده، فيمثله هلم، وأنه إذا متيز املوحدون من غريهم ًهل يعبدون غري اإلله الذي رأوه أوال؟ : َّ

َّفلام تثبتهم بالقول الثابت؛ جتىل هلم يف ال ُّصورة التي يعرفون فيسجدون له، وملا رفعوا رؤوسهم َّ
َّمن السجود وجدوه قد حتول يف الصورة التي رأوه فيها أول مرة، ثم إهنـم يتبعونـه بعـد ذلـك  ُّّ َّ
حتى يمروا عىل الرصاط؛ علم باالضطرار أن الذي يأتيهم يف هـذه الـصورة هـو رب العـاملني 

آياتـه، ومـن رصف مثـل هـذه األحاديـث وهـذه نفسه ال ملك من املالئكة، وال جمرد بعـض 
األلفاظ الرصحية املنصوصة إىل ملك من املالئكة، أو جميء يشء من عذاب اهللا، أو إحسان اهللا؛ 
فإنه مع جحده ملا يعلم باالضطرار من هذه األلفاظ قد فتح باب القرمطة، وحتريف الكلم عن 

نه بأعظم من هذا البيان التام، فمـن جعـل ُّمواضعه ما ال يمكن سده، إذ ال يمكن بيان املخرب ع
ّهذا حمتمال مل يمكن قط أن خيرب أحد أحدا بيشء من األلفاظ املبينة ملراده قطعا، وهذا كلـه مـن  ً ً ٌ ّ ً
ُّأعظم السفسطة وجحد احلسيات، والرضوريات التي ال يستحق جاحدها مناظرة؛ وهلذا كـان  َّ

ُالسلف ينهون عن جمادلة أمثال هؤالء السوفس  اهـ. طائية القرامطةَّ

 ).١٨٢(، ومسلم )٦٥٧٣ و ٨٠٦(، والبخاري )١٠٩٠٦ و ٧٧١٧(   رواه أمحد )٢(



 
   

١٨١ 

 ّ عليهم ربُطلعَ ثم يٍ واحدٍعيدَ يف صِ القيامةَ يومُ الناسُمعُجي« : قال☺
 ،فذكر احلديث .»..عبدونَكانوا ي  ماٍةّمُ أّلُبع كَّ تتَّ أال:ُ ثم يقول،ملنياالع

  ؟ راه يا رسول اهللاَ وهل ن:فقالوا

  . ال:قالوا .»؟  ليلة البدرِ القمرِؤيةُضارون يف رُ تْوهل «:قال

 ُلـعّطَ ثم ي، ثم يتوارى،اعةَّؤيته تلك السُريف ضارون ُفإنكم ال ت« :قال
 ُوضـعُ وي، املسلمونُ فيقوم،عوينِبّ ات،كمُّ أنا رب:ُ ثم يقول،هَفهم نفسِّعرُفي

 : وقـوهلم عليـه،ِكابِّ والر،ِيل اخلِ جيادَثلِون عليه مُّرُمَ فهم ي،ُاطِّالرص
 ].  فذكر احلديث بطوله إىل آخره. » ..مِّلَ س،مِّلَس

 -  أيب ، عن قتادة،ستوائيَّ الدنا هشامث ،براهيمإسامعيل بن إ ثنا ، 
 كيـف سـمعت :مـر ُبـن ع الٌجلَ قال ر: قال،زِرُفوان بن حمَعن ص

   ؟جوىرسول اهللا يقول يف النَّ

 َحتـى يـضع ه ِّن ربـِ املؤمن يوم القيامة مُيدنى« :ولقال سمعته يق
 ِّ رب: فيقـول ؟ تعـرفل هـ: فيقـول،هِه بذنوبـُرِّقـرُ في،)١( هَفـَنَعليه ك

                                         
أخربين حممد بن أيب ): باب يضع كنفه عـىل عبـده تبارك وتعاىل (»ُّالسنة« يف    قـال اخلـالل )١(

ما : -حنبل أمحد بن -قلت أليب عبداهللا : ّهارون، وحممد بن جعفر، أن أبا احلارث حدثهم قال
َإن اهللا يدين العبد يوم القيامة، فيضع عليـه كنفـه«: معنى قوله  َ ُ ِ  ُيدنيـه: ُ؟ قـال هكـذا نقـول»ُ

َويضع كنفه عليه، كام قال، يقول له  أتعرف ذنب كذا ؟: َ
ناحيته، قال إبـراهيم : ، يقول»فيضع عليه كنفه«: قال قوله: أنبأنا إبراهيم احلريب: قال اخلالل

): أنـا يف ظلـك(و. أي ناحيتهم): أنا يف كنف بني فالن: (، عن األصمعي يقالأخربين أبو نرص
 ).٨/١٩٣ (»ةبيان تلبيس اجلهمي«ًنقال من كتاب .  أي يف قربك

 ومهـا ، ناحيتاه عن يمينه وعـن شـامله:وكنفا اإلنسانُاجلانب والنَّاحية، : والَكنَف بالتحريك
 .جناحاه: َّوكنفا الطائر. حضناه
 ).١٠/١٥٢(» هتذيب اللغة«، و)٩٢٥ص  (»الصحاح«، و)٣/٧٨ (»موع املغيثاملج«:  انظر



    
   

١٨٢ 

ها لك ُرِغفأ ّينإ و،نياُّا عليك يف الدُرتهتَين سإـ]فـ[: ُ فيقول: قال.ُفِعرَأ
م هبـى نادُ في؛ وأما الكافرون واملنافقون،ِِه حسناتَةَعطى صحيفُ في.َاليوم
 .)١( »]١٨: هود[ MÉ   È     Ç  Æ  ÅL  ِ:شهاد األِؤوسُعىل ر

 -  أيب ، نـا ث : قـالوا املعنـى، ووكيـع،مـريُ وابـن ن،عاويـةُنا أبو مث
مـا « :☺  قال رسـول اهللا: قال،ي بن حاتمِدَعن ع ، عن خيثمة،األعمش
 ن،اُرمجُه تَه وبينَ بين ليس،ِيوم القيامة  ه اهللاُُكلمُ سيَّ إالٍلُن رجِمنكم م
رى َ فـال يـ، منهَشأمأ ُنظرَ ثم ي،هَمَّا قدً شيئَّرى إالَ منه فال يَ أيمنُثم ينظر

  .»ه النارُِله فتستقبِ وجهَ تلقاءُ ثم ينظر،هَمَّا قدً شيئَّإال
ه َ مـنكم أن يقـي وجهـَفمن استطاع «:☺ ثم قال رسول اهللا]: قال[

  .» فليفعلٍةرمت ِّشقِ ولو بَالنار

  .)٢( » ه اهللاُيكلمَ سَّ إالٍن أحدِما منكم م« : وكيعوقال

- عمـش عن األ،ثنا حفص بن غياث ]أ/٢٥[،  أبو بكر بن أيب شيبة، 
ن ِ مـممـا مـنك« :☺ قال رسول اهللا : قال،ي بن حاتمِعن عد ،عن خيثمة

 .»ٌبِ وال حاج،ٌانُرمجُه تَه وبينَيوم القيامة ليس بين  ه اهللاُُكلمُ سيَّ إالٍحدَأ
 .ٍ»ةَمرـ تِّشقِ ولو بَاتقوا النار«: ☺  وقال رسول اهللا:قال

                                         
 ).٧١١٥(، ومسلم )٢٤٤١(، والبخاري )٥٨٢٥(  رواه أمحد ) ١(

 حـدثنا أبـو الـسائب حـدثنا ،هذا حديث حسن صـحيح :، وقـال)٢٣١٥(ورواه الرتمذي    
 من كان ها هنا مـن :ل فلام فرغ وكيع من هذا احلديث قا،ا هبذا احلديث عن األعمشًوكيع يوم

 اهـ.  ألن اجلهمية ينكرون هذا؛أهل خراسان فليحتسب يف إظهار هذا احلديث بخراسان
رواه أبـو أسـامة، عـن : (مـن طريـق املـصنف، وزاد فيـه) ٦٦٤ (»التوحيـد«   رواه ابن منده يف )٢(

               ).   »وال حجاب حيجبه«: األعمش، وزاد فيه
 ).٢٣١١(، ومسلم )٦٥٣٩(، والبخاري )١٩٣٧٣(، و)١٨٢٤٦(    ورواه أمحد



 
   

١٨٣ 

- عن  ، عن خيثمة،عمش عن األ،سامةُنا أبو أث ، هارون بن عبداهللا
ه َه وبينـَلـيس بينـ« : وزاد فيـه،نحوه ☺ عن النبي ، عدي بن حاتم

 .»هُبُحجـَ يٌبِ وال حاج،ٌانُرمجُت
 -   مـريُ عن عبـدامللك بـن ع،هوانَنا أبو عث ،يِمَّقدُمـأيب بكر الحممد بن، 

 ، جالس بينام هو☺  أن رسول اهللا:ي بن حاتم ِدَعن ع ،ٍ واحدِعن غري
 ،ٌانُرمجُت  ما بينه وبينه  عىل اهللاُضَعرُيَ سَّ إالٍن أحدِكم منما م« :فقال

قي تن يأ منكم َ استطاع فمن،َراَّ النَّ ال يرى إالًامالِا وشً يمينُتِيلتفـ]فـ[
  .» فليفعلٍمرةـ تِّ ولو بشقَ وجههَالنار

 - نا سعدان بن برشث ،اك بن خملدَّنا ضحث ،اغاينَّ حممد بن إسحاق الص، 
ِنا حمث ،ائيَّمجاهد الطـثنا أبو ال  ،][ ٍعن عـدي بـن حـاتم ،بن خليفة ُّلُ

ليس   يدي اهللا كم بنيُ أحدَّليقفن «: فقال☺ رسول اهللا  كنت عند:قال
 . فذكر احلديث. » .. لهُرتجمُان يُرمجُ وال ت،هُبُجَ حيٌجابِبينه وبينه ح

 -  ريجُ بن حِِّرشُبن أرشس بن عون بن جم وثرةَح ])يوَالعد([ أبو عامر 
 ،أيب ليىل عن عبدالرمحن بن ،ناينُ عن ثابت الب، أخربنا محاد بن سلمة،بيعَّن الرب

  :M  %  $  #  "L  يف قوله☺النبي  عن ،هيب ُعن ص
 ،ه ِوجه م إىلُهُنظر ):ُةِّالزياد( و،ةَّاجلن :M$ L « :قال، ]٢٦:يونس[

M,    +   *  )  (  'L  :ليهإهم ِبعد نظر« )١(.  

- عـن  ، أنا ثابت، أنا محاد بن سلمة،ح بن أسلمْوَ أنا ر، أبو خيثمة
   : اآليـة قـال يف هـذه☺ن النبـي أ ،هيبُعن ص ،عبدالرمحن بن أيب ليىل

                                         
وهـو . حـوثرة بـن أرشس بـه: من طريـق) ٣٤ (»األربعني يف دالئل التوحيد«   رواه اهلروي يف )١(

 . »صحيحه« عند مسلم يف ُمن حديث صهيب ) ٤٢٧(وسيأيت نحوه برقم . حديث صحيح



    
   

١٨٤ 

M%  $  #  "L إىل اهللا ُظرَّهو الن« :قال « )١(. 

- نا ثابتث -   ابن زيد:يعني - نا محادث ،مر القواريريُاهللا بن عُبيدُ ع، 
 :قــال M%  $  #  "  L : قــال،يب لــيىلأعــن عبــدالرمحن بــن 

M $L: َُّالزيادة(و .ةاجلن '  )  (  *   ، Mم هبـم إىل رُهُ نظر):ِّ
,    +L  م ِّهبَم إىل رِهِنظر بعد )٢(. 

-  أيب ، عـن [، نا محـاد بـن سـلمةث ،نا عبدالرمحن بن مهديث
 عن النبـي ،هيب ُعن ص ،]ب/٢٥[ عن عبدالرمحن بن أيب ليىل ،]ثابت

 فـذكر ،» ..َ النـارِ النـارُ وأهـل،َ اجلنـةِ اجلنـةُهلأ َإذا دخل« : قال،☺
 ا أعطـاهم اهللاُـ فم،هلم  اهللا َّتجىلي ف؛َجابِ احلُفِفيكش .. « ؛احلديث
٣( » إليهِظرَّن النِليهم مإ َّحبَا كان أً شيئ(.  

- عـن ، عن يعـىل بـن عطـاء،شيمُنا هث ، إبراهيم بن نرص الرتمذي 
 ، اهللا يا رسول: قلت: قال،قييلُين العِزَ أيب رِهِّعن عم ،)٤(سُدُحوكيع بن 

                                         
 .عن محاد بن سلمة به) ٧٨٢ (»اإليامن«، وابن منده يف )١٥٦ (»الرؤية«   رواه الدارقطني يف )١(
 البـن »التوحيـد«، و)١١/١٠٥( الطـربي »تفـسري«، و)١٩٢( للـدارمي »الرد عىل اجلهمية«  ) ٢(

 .، وهو صحيح)٢١٣-٢٠٨( للدارقطني »الرؤية«، و)٢٦٣-٢٦٠(خزيمة 
        .»املسند«من [  ] ، وما بني )٢٣٩٢٥ و ١٨٩٤١ و ١٨٩٣٦(  رواه أمحد ) ٣(

                           .M%  $  #  "  L: ثم تال هذه اآلية: ، وزاد فيه)٣٦٨(ورواه مسلم 
 محـاد قال: يقول أيب سمعت: قال عبداهللا، أخربنا: قال اخلالل) ١٧٥ (»املنتخب من العلل«  يف ) ٤(

ُحدس بن وكيع(: سلمة بنا ُحدس بن وكيع(: قاال وسفيان عوانة وأبو. )ُ ُ(. 
 .)عدس بن وكيع( عن عطاء، بن يعىل ثنا :هشيم وحدثنا

 .وشعبة شيمُه قال ما: عنده اخلطأ وكان وسفيان، ،عوانة وأبو ،محاد قال ما الصواب أرى: أيب قال
ُحدس، بن وكيع: قال سفيان، عن األشجعي، كتاب من وأخذته  .وابَّالص وهو ُ
 .سُدُح بن وكيع عن عطاء، بن يعىل عن عوانة، أبو ثنا: محاد بن حييى وحدثنا



 
   

١٨٥ 

  .»نعم« : قال ؟ا بهًليُ خمِيوم القيامة ه َّرى ربَنا يُّكلَأ

   ؟هِقْ ذلك يف خلُ وما آية، اهللاَ يا رسول:قلت

  .» ؟ا بهًلي ُخمِ ليلة البدرَرى القمرَكم يُّلـأليس ك «:قال

 .)١( » أعظمفاهللاُ« : قال. بىل: قلت:قال

 - عىل َي  عن،بن سلمة أنا محاد : قال، عن يزيد بن هارون،هري بن حربُ ز
 : قلـت: قال،قييل ُين العِزَ أيب رِهِّعن عم ،سُدُ بن حِ عن وكيع،بن عطاء

  ؟هِ ذلك يف خلقُ وما آية ؟ِ القيامةَ يوم رى اهللاَنا يّلُ أك،يا رسول اهللا
 » ؟ا بهًِيل ُخمَرى القمرَم يُكُّلُ أما ك،ينِزَا رـيا أب «:قال

 .» أعظمفاهللاُ« :قال  . بىل:قلت

 -  عـن ، ثابـت عن،نا محاد بن سلمةث ،يَّ بن الرسُثنا برش: قال ،يثمةَأبو خ 
 َإذا دخـل« :قـال ☺ عـن النبـي  ،هيب ُعن ص ،عبدالرمحن بن أيب ليىل

ن لكم عنـد إ ِةَّاجلن َ يا أهلٍ:نادُ نادى م،َ النارِ النارُ وأهل،َ اجلنةِ اجلنةُهلأ
م ـ ألـ؟ض وجوهنـاِّبيُم تـ أل ؟ينناِوازَل مِّثقُم تـ أل: فيقولون.اًدِاهللا موع

  فام،رون إليهُنظيف  هلم َّ فيتجىل: قال ؟ِن النارِنجينا مُ وت،لنا اجلنةِدخُت
 .)٢( » إليهِظرَّن النِ إليهم مَّحبأا ً شيئِيف اجلنة  م اهللاُُعطاهَأ

                                         
 مـا اًكثـري وكان شعبة، يتبع ،)عدس(: يقول هشيم: يقول عبداهللا أبا سمع أنه امليموين ربناوأخ
  اهـ.يوافقه: قال أو ،يتبعه

 ). ٤٦٩ و٤٦٨ (»ُّالسنة«، وابن أيب عاصم يف )١٨٠(، وابن ماجه )٤٧٣١(   رواه أبو داود )١(
، وابـن حبـان )٢٥٤(ابـن خزيمـة : وصـححه. بسياق أتـم مـن هـذا) ١٠٩٧( وسيأيت برقم 

 ). ٣/٦٧٧ (»زاد املعاد«، وابن القيم يف )٤/٥٦٠(، واحلاكم )٦٤١(
 ).٤٢٧(  رواه مسلم وقد تقدم برقم ) ٢(



    
   

١٨٦ 

-  أيب ،عـن يعـىل بـن ، أنا محاد بن سـلمة، بن هارونُ أنا يزيد 
يـا : قلـت : قال،قييلُين العِزَه أيب رِّمَعن ع ،سُدُ عن وكيع بن ح،طاءع

  ؟هَ خلق أن خيلَقَ قبل ناُّبَر  أين كان،رسول اهللا
ه َ عرشـَ خلقم ث،ٌه هواءَا فوقم و،ٌه هواءَ ما حتت،)١( ٍامءَكان يف ع« :قال

 . )٢( »ِعىل املاء

-  أيب ، عـن يعـىل بـن ،سـلمة نا محاد بـن ،نا يزيد بن هارونث 
 : قلـت: قال،قييل ُين العِزَه أيب رِّ عن عم،سُدُ عن وكيع بن ح،عطاء

  ؟ هِ ذلك يف خلقُ وما آية ؟ِ القيامةَيوم رى اهللا َنا يّكلُ أ،يا رسول اهللا
 »  ؟ا بهًلي ُخمَرى القمرَكم يُّ كلَ أليس،ينِزَيا أبا ر« :قال
 .» أعظم فاهللاُ« : قال. بىل:ُ قلت:قال

                                         
 .معان، وليس بينها اختالف) العامء(ُّ  ألهل السنة يف معنى ) ١(

): ٣/٢٥٧٨ (»هتـذيب اللغـة« يف قـال األزهـري . َّالسحاب األبيض: ممدود) َالعامء( أن - ١
   ].٢١٠:البقرة[ MÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾L  :ي هذا القول قول اهللا تعاىلِّويقو

 .ُواألصمعي، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه  هذا القول اخلليل بن أمحد، وذهب إىل 
ِّباملـد؛ ولكـن معناهـا يف ) َعـامء: ( ذهب يزيد بن هـارون والرتمـذي رمحهـام اهللا أن لفظـة-٢

كـان اهللاُ «: عن عمـران ) ٧٤١٨(ويشهد هلذا حديث البخاري . هللا يشءليس مع ا: احلديث
  .»ومل يكن يشء معه«  :، ويف لفظ»ٌومل يكن يشء قبله، وكان عرشه عىل املاء

ّجيوز أن يكون معنى احلديث يف عمى أنه عمى عىل العلامء كيف:  قال األصمعي - ٣  . كانَ
   .للدشتي) ٢٦ (»بات احلد هللا تعاىلإث«   هذا خمترص ما ذكرته يف حتقيقي لكتاب 

هكـذا روى ): ٥/٢٦٩(قال الرتمـذي . ، وغريمها)٣١٠٩(، والرتمذي )١٦١٨٨(   رواه أمحد )٢(
ُوكيع بن حدس: (محاد بن سلمة ٌويقول شعبة، وأبو عوانة، وهشيم). ُ ُ َ َ ُوكيـع بـن عـدس: (ُ  وهـو ).ُ

ُوأبو رزين اسمه. ّأصح ِلقيط بن عامر: َِ ُِ   اهـ . نحس حديث وهذا :لوقا. َ
 .ُأبو عبيد القاسم بن سالم، وابن حبان، والذهبي، وابن القيم، وغريهم: وصححه

 . للدشتي وذكرت أقوال من صححه) ٢٥ (»إثبات احلد هللا تعاىل«  وقد خرجته يف كتاب 



 
   

١٨٧ 

-  أيب عن ،ةـ أنا محاد بن سلم،نا يزيد بن هارونث : قال، تعاىل 
 قـال - ،يـنِزَه أيب رِّمـَعـن ع ،سُدُ عـن وكيـع بـن حـ،عىل بن عطـاءـي

ن ِمـ نـا ُّ ربَكِضـح« : قـال]أ/٢٦[ ☺  عن النبيقيلـيُ الع:)١(حـسن
 .»هَِريِ غِبْرُ وق،ِهِ عبادِنوطُق

 ؟  العظـيم ُّبَّ الـرُ يضحكَ أو،اهللا يا رسول :ُ قلت:ينِزَ أبو رقال
 .اً خريُكَضحَ يٍّن ربِ مَلن نعدم

 . »عمن«: فقال:     قال حسن يف حديثه  

ُلن نعدم من رب يضحك خ:] قلت[    ٍّ ِ  .)٢( ًرياَ

-  من كتابه بالبـرصةَّ عيلًمالءإ -ثامن سعيد بن عبداجلبار ُأبو ع ِ -، 
 ،ينِزَه أيب رِّعن عم ،سُدُ عن وكيع بن ح، عطاء أنا يعىل بن،ثنا محاد بن سلمة

 ِربُ وقـ،هِ عبـادِنـوطُن قِمـ نـا ُّ ربَكِضـح« :قال ☺ أن رسول اهللا
   ؟ يا رسول اهللا ُّبَّ الرُضحكَي َ أو:ينِزَ فقال أبو ر.»هَِريِغ

                                         
 .أنه احلسن بن موسى األشيب) ٤٣٥(   سيأيت يف رواية )١(
، والـدارمي يف )٥٦٦ (»ُّالسنة«، وابن أيب عاصم يف )١٨١(، وابن ماجه )١٦١٨٧(   رواه أمحد ) ٢(

 ). ٦٣٨(» الرشيعة «، واآلجري يف)٢٥٦ (»النقض عىل املرييس«
ُ   وقد سئل أبو عبيد القاسم بن سالم  ُهـذه أحاديـث :  عن هـذا احلـديث وغـريه، فقـال

انظـر . ٌّ عنـدنا حـقي وهـ، محلها أصـحاب احلـديث والفقهـاء بعـضهم عـن بعـض،صحاح
 ). ٥٧( للدارقطني »ِّالصفات«

 - أبا عمـر حممـد بـن عبدالواحـد ُلتأ س):٢٦٥٢ (»اإلبانة الكربى« يف     قال ابن بطة 
 : فقـال ؟»هَِريِرب غـُه وقـِنـوط عبـادُضحك ربنـا مـن ق «: عن قول النبي -صاحب اللغة 

ف ّكلـَتحك ّ وتفـسري الـض،عرتاض بالطعن عليـه بدعـة واال،ةنُّ وروايته س،احلديث معروف
ٍّن رضِغيري ما بكم مَ وت، فرسعة رمحته لكم:»هَِريِرب غُوق «:ا قولهّ فأم،وإحلاد  اهـ. ُ



    
   

١٨٨ 

 .اً خريُضحكَ يٍّن ربِ مَلن نعدم]: قلت[ .»نعم« :قال
-  أيب ، شـيببن موسـى األا : يعنيوحسن[ ،ٍد بن أسُنا هبزث، 

 عـن ،سُدُعن وكيع بن ح ، أنا يعىل بن عطاء، محاد بن سلمة] حدثنا:قاال
ُّضحك ربنـا «:  قال☺ عن النبي ،قييلُ الع:] حسنقال[ ينِزَه أيب رِّمَع َ ِ َ

ِمن قنوط ع ِ، وقرب غريهِبادهُِ َ ِ ِ ُ«.  
َّيضحك الر  رسول اهللا أويا: فقلت:  قال أبو رزين    ؟ لـن  ُّب العظـيمُ

ُنعدم من رب يضحك خ َ ٍّ ِ   .)١( ًرياَ

 -  أيب عـن ء عطـا بـن، ثنا هبز بن أسد، ثنا محاد بن سلمة، أنا يعـىل ،
ُوكيع بن حدس،  ُمه أيب رزين العقييل، أنـه قـالعن عُ ِ َ  ،يـا رسـول اهللا: ِّ

ّكلنا : ليكصىل اهللا ع  ؟  هِقل يف خ ذلكُ وما آية ؟ِ القيامةَيوم ه َّبَرى رَيُ
  .» ؟ا بهًلي ُخمِ إىل القمرُرُكم ينظُّأليس كل«: ☺فقال رسول اهللا 

  .)٢( »ُمَأعظ  فاهللا« : قال. بىل:قال

-  أيب ،نـا محـاد بـن : قاال،زَ وهب، حدثنا عبدالرمحن بن مهدي 
 - .يـنِزَه أيب رِّعـن عمـ ،سُدُيع بن حِ عن وك، عن يعىل بن عطاء،سلمة

نـا َّبَ رىرَ كيف ن، يا رسول اهللا: قلت: قال- قييلُ الع: يف حديثهٌزَقال هب
  هَّرى ربَنا يُّلُ أك:- ِه هبز يف حديث:وقال -؟ ية آ وما ؟  يوم القيامة

   ؟ هِذلك يف خلق
 .» ؟ا بهًلي ُخمِ إىل القمرُنظرَكم يُّ كلَأليس« :فقال

                                         
ٌحسن قال: (وزاد فيه). ١٦٢٠١ (»املسند «  رواه أمحد يف) ١( ِحديثه يف ََ َنعدم لن ،»َنعم «:فقال :ِ َ  ِمـن َ

ٍّرب ُيضحك َ َ  ).ًخريا َْ
 ).٤٢٩(قدم خترجيه برقم ، وقد ت)١٦١٩٢ (»املسند «أمحد يف رواه  ) ٢(



 
   

١٨٩ 

 .» أعظم فاهللاُ« : قال. بىل: قلت:قال

- يب  أ، يِرَ املعم:يعني - فيان ُ وأبو س،نا عبدالرمحن بن مهديث 
 يف ُ واألرضُ مـا الـسموات: قـالٍعـن جماهـد ،ٍ عن ليث،فيانُ عن س-

 .)١(  فالةٍ يف أرضٍةَقْ كحلَّالإ ِّريسُالك

- نـه أ ،بريُّخربين أبـو الـزأ ،ريجُنا ابن جث ،ح بن عبادةْوَنا رث ، أيب
   ؟ِودُرُ عن الوُيسأل اهللا  جابر بن عبدَعِمَس

ُحرشُ ن:فقال
 ،)٢(ِ النـاسَ انظر أي ذلك فـوق، عىل كذا وكذاِيوم القيامة 

 ثـم يأتينـا ،َلَّ فاألوَلَّو األ؛ُدُعبَ وما كانت ت،اِ بأوثاهنُممُى األَدعُ فت:قال
 :ُ فيقول.نا َّرب ننتظر:  قالوا؟ِما تنتظرون  :ُ فيقول،بعد ذلك نا ُّرب

 تبـارك وتعـاىل هلـم َّ فيـتجىل،ليـكإ َرُ حتـى ننظـ: فيقولـون.كمُّبَأنا ر
                                         

، وإســناد سـعيد بــن )٤٢٥ (»ســنن سـعيد بــن منـصور«، و)٤٥( البــن أيب شـيبة »العـرش«  ) ١(
 ). ١٣/٤١١ (»الفتح«كام يف . منصور صحيح

 ختلـيط مسلم كتاب يف وقع الذى هذا :»الصحيحني بني اجلمع «كتابه يف عبداحلق احلافظ قال ()   ٢(
 وفيـه ،النـسخ مجيـع يف احلـديث صـورة هذه :عياض وقال .كان كيف أو ،الناسخني أحد من

 أهـل بعـض رواه هكـذا ،»كـوم عـىل القيامة يوم نجئ «:وصوابه :قال ،وتصحيف كثري تغيري
 عىل القيامة يوم الناس حيرش«:  مالك بن كعب طريق من خيثمة أيب بنا كتاب ويف .احلديث

 :ييعنـ هـو فريقـى : عمر بنا يثحد من» التفسري« يف الطربي وذكر .»تل عىل وأمتي ،تل
 يـوم الناس حيرش «: مالك بن كعب حديث من وذكر .الناس فوق كوم عىل وأمته  اًحممد

 كـان وأنـه ،احلـديث مـن تغري ما ّبنيُي كله فهذا :عياض قال .»تل عىل يوأمت أنا فأكون القيامة
 فـوق يأ( :بقولـه هَّوفـرس ،)وكـذا بكـذا( :عنـه فعرب ،احمى أو ي،الراو عىل احلرف هذا أظلم

 كـام احلـديث متن من أنه عىل ونسقوه، الكل النقلة فجمع ،اًتنبيه )انظر( :عليه وكتب ،)الناس
 )٣/٤٧ (»رشح صحيح مسلم«ًنقال من اهـ  ). تراه

نحن يوم القيامة عـىل : (ولفظه) ١٨٥ (»الرد عىل اجلهمية«روى احلديث الدارمي يف :     قلت
 .   احلديث..). األمم بأوثاهنا وما كانت تعبد األول فاألول ُكوم فوق الناس، فتدعى 
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، نـافقُنهم مِ مـٍ إنسانّ كلىعطُ وي،بعونهَّتَم ويهب ُقِنطلَ في: قال.ُكَضحَي
 ٌ كالليـب]منهـا[ هنمَ جِرسِ عىل ج،هَبعونَّ ثم يت،اًو مؤمن نورأ ]ب/٢٦[

 ، ينجو املؤمنون ثم، املنافقنيُطفأ نورُ ثم ي،] اهللاَشاء[ نَ مُ تأخذٌكَسَوح
 ،اسبونُا ال حيًلفأ سبعون ،ِ ليلة البدرِ وجوههم كالقمرٍمرةُ زُلّفتنجو أو

ِ ثم حتـ، ثم كذلك،ِ يف السامءٍ نجمِوءلوهنم كأضَثم الذين ي  ،ُفاعةَّ الـشُّلَ
 مـا ِن اخلـريِ وكان يف قلبه م، اهللاَّال إله إال: ن قالَ مِن النارِ مَرجَحتى خي

ون علـيهم ُّ يرشـِةنـهـل اجلأ ُ وجيعل،ِ اجلنةِعلون بفناءجُ في،ٍ شعريةُنِيز
 لـه الـدنيا َعلُ حتى جتُسألَ ثم ي،ِيلَّ يف السِ اليشءَ حتى ينبتوا نبات،َاملاء

 .)١(  معها])اِأمثاهل([ ُوعرشة
-   حدثني حييى بن معني،- من كتابه -وري ُّ الد]بن حممد[العباس  ،

 عـن ُسألُا يـً جـابرَعِ أنه سـم:بريُّبو الزأخربين أ ،ٍريجُج عن ابن ،اجَّحجنا 
   ؟ودُرُالو
 ،ِاس النَّـَ انظر أي ذلك فـوق، عىل كذا وكذاِ القيامةَ يومُ نحن:فقال    
 ثـم يأتينـا بعـد ،َلّ فاألوَلّو األ؛ُعبدَ وما كانت ت،اِ بأوثاهنُمَُم األىدعُفت

 أنا :ُ فيقول ؟ناَّبَ ر:فيقولون  ؟رونُظتنَن تَ م: فيقول،ميشَي  ناُّبَذلك ر
 فذكر ..ُضحكَي  هلم َّ فيتجىل: قال.ليكإ َنظرَ حتى ن: فيقولون.كمُّرب

 .)٢( ِهولُبطاحلديث 

                                         
 .كالمها من طريق املصنف) ٣٤ (»الصفات«، والدارقطني يف )٨٥٠ (»اإليامن«   رواه ابن منده يف )١(

 ). ٣٨٨(، ومسلم )١٥١١٥ (»املسند« واحلديث رواه أمحد يف
. من طريق عباس الـدوري) ٣٦٤ (»مسنده«، وأبو عوانة يف )٨٥١ (»اإليامن«  رواه ابن منده يف)  ٢(

أو  هلواتـه يبـدو حتـى« :يقـول  اهللا رسول سمعت :قال ،»يضحك هلم ّفيتجىل..«: وزاد فيه
 .وهو صحيح.  وذكره»..فيتبعونه رهبم فينطلق أرضاسه
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-  أيب ، ناينُ عن ثابت الب، أنا محاد بن سلمة،نا يزيد بن هارونث، 
 :☺ قـال رسـول اهللا : قال،يب َهُعن ص ،عن عبدالرمحن بن أيب ليىل

ليهم إ َّحبأا ً شيئم اهللاُُ فواهللا ما أعطاه،ليهإظرون ن فيَجابِ احلُفِيكش«
 .)١( M%  $  #  "  L :☺ رسول اهللا ثم تىل .»منه

- بـن ام َضْهَ عن ج،مر بن يونسُنا عث ،يسْرَّعىل بن محاد الن عبداأل
نس بـن مالـك أعن  ،مريُ عن عثامن بن ع،ةطيب حدثنا أبو ،ييسقعبداهللا ال
،فيهـا ،ُ بيضاءٌرآةِ مِهِّ ويف كفُ جربيلتاينَأ«: ☺قال رسول اهللا  : قال 

   ؟ُ ما هذه يا جربيل: فقلت، سوداءٌةَتْكُن

ك ِ ولقوم،اًلتكون لك عيد ك ُّبَها عليك رُضِعرَ ي، هذه اجلمعة:قال
  .كِعدَن بِ مٌبعَصارى تَّ والنُواليهود، ُلّ أنت األوُ تكون،كِعدَن بِم

   ؟ا ما لنا فيه:ُقلت

 هـو لـه ٍفيها بخـري ه َّن دعا ربَ م،ٌ لكم فيها ساعة؛ٌ لكم فيها خري:قال
أو [ ، منهُعظمَ أ هو له ماَ ذخرَّقسم إالـ]ـب[ له يس أو ل،  اهللاُُأعطاه، قسم
 فإذا كان ،] منهِن أعظمِ م اهللاُُهَ أعاذَّ عليه إالٌ ما هو مكتوبِّن رشِذ فيها مَّتعو
 َّ الكـريسَّفُ ثـم حـ،ِهِّ عىل كرسـيّينيِّلِن عِ وتعاىل م نزل تباركِ اجلمعةُيوم

 َ املنـابرَّفَ ثـم حـ،ى جيلـسوا عليهـاَّبيون حتـَّ النَ جاء]ثم[ ،ٍن نورِ مَبمنابر
ى جيلـسوا َّ حتـُهداءُّن والـشويقِّدِّ الـصَ ثم جاء،ٍن ذهبِم ]أ/٢٧[ ّبكرايس

 م ُّ هلم رهبَّتجىل في،ِ حتى جيلسوا عىل الكثيبِةَّ اجلنُ ثم جييء أهل،عليها
 أنـا : وهو يقول،- تنيَّها عبداألعىل مرَأعاد -  . ِهِىل وجهإى ينظروا َّحت

                                         
 ).٣٦٩(، ومسلم )١٨٩٣٥(  رواه أمحد ) ١(
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َوهـذا حمـ،  علـيكم نعمتـيُ وأمتمـت،يِم وعدُكُدقتَالذي ص  ،رامتـيَ كُّلَ
كم َلانـأ و،كـم داريَّ رضـاي أحل: فيقـول،ىضِّه الـرَ فيـسألون.فاسألوين

 هلم عند ذلك ما ُفتحَ في،همُغبتَ ره حتى تنتهيَ فيسألون؛ فسلوين،تيَكرام
 ِقـدارِىل مإ ،ٍ بـرشِ عـىل قلـبَرَ وال خط،ن سمعتُذُ وال أ، رأتٌال عني

 معـه ُدَ فيـصع،ِهِّيِرسـُ عـىل كُصعدَ ثـم يـ،ِ يوم اجلمعـةِف الناسَنرصُم
ة َّرُ وهـي د،همِرفُ إىل غـِرفُ الغـُ أهـلُعِ ويرجـ،ُهداءُّيقون والـشِّدِّالص

ــضاء ال  ــهبي ــصم في ــال  و،ق ــ،)١( صمف ــراءٌة أو ياقوت ــدةْرُبُو زأ ،ُ مح  ٌج
 ،اُهـا وأبواهبـُرفُ غ،- ومنهـا:و كام قـالأ ، منها:أو قال - فيها ،ُخرضاء

 فليسوا ،هاُمَها وخدُ فيها أزواج،هاُ فيها ثامرٌيةَّلَتدُ م،هاُ فيها أهنارٌةَردَّطُم
ا ًوا نظرُ وليزداد،ًةَامريزدادوا منه كِ لِنهم إىل يوم اجلمعةِ مَجَحوأ ٍإىل يشء

  .)٢( أو كام قال .»ِ يوم املزيدَيِعُ ولذلك د،ه ِىل وجهإ

                                         
ال فصم فيهـا، : (»الرشيعة«ويف ). فصمال فطم، وال ): (ب(، ويف )ال فطم، وال قصم): (أ(  يف ) ١(

 .وما أثبته من كتب الغريب). وال فصل
 وال ،َقـصم فيهـا لـيس « .. النبـي حـديث يف): ١/٣٥٠(ُ أليب عبيـد »غريب احلديث«ويف 

ْالقصم(: قوله، »فصم  أن :فهـو بالفـاء )الفـصم( وأما ،.. َفيبني اليشء ينكرس أن هو بالقاف )َ
 ).٨/٢٩٨ (»هتذيب اللغة« ونحوه يف .بنيي أن غري من اليشء ينصدع

 .من طريق املصنف) ٩٢( البن منده »الرد عىل اجلهمية«   )٢(
، )١٨٦و١٤٥ (»الــرد عــىل اجلهميــة«، والــدارمي يف )٢/١٥٠(  واحلــديث رواه ابــن شــيبة 

، واآلجـري )٢٦/١٧٥(» هتفـسري « يفالطربي، و)١٩٠-١٧٢ص (»الرؤية«والدارقطني يف 
 ). ٢٥٨٧ (»اإلبانة«، وابن بطة يف )٦١٢ (»الرشيعة«يف 

:  انظـر.الدارمي، والضياء، واهليثمي ، واملنـذري، وابـن كثـري، والـذهبي:  واحلديث صححه 
 ).٢/٤٨٥ (»البداية والنهاية«، و)٢/١٦٤ (»الرتغيب والرتهيب«، و)١/٤٨٩ (»جممع الزوائد«

 اهـ. ُن عثامن بن عمريهذا حديث مشهور ع): ٩٢ (»الرد عىل اجلهمية «قال ابن منده يف
   = رواه أئمـة،نأهذا حديث كبري عظيم الش): ٢٩١ص (»حادي األرواح«قال ابن القيم يف 
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-  أيب ، ير بن َوُ عن ث،)١( أبجرنا عبدامللك بنث ،عاويةُنا أبو مث
 ِن أدنـى أهـلإ«: ☺ قال رسـول اهللا : قال،مر ُعن ابن ع ة،َتِأيب فاخ

 ،ى أدنـاهرَ كـام يـُاهَرى أقـصَ ي،ٍَةنَ سْيلفأه ِلكُر يف مُنظَن ي مل:ًةَلِ منزِةَّاجلن
ُ ورس،ِهِ أزواج: يفُرُينظ  يف ُنظـرَن يَ ملـًةَلـِم منزُهَلَفـضأن إ و،هِ وخدم،هِرُ

 .)٢( »تنيَّ مرٍ يف يوم وجه اهللا

-  أيب ، بـنا عـن ،ٍيرَوُ عن ثـ،نا إرسائيلث ،سني بن حممدُنا حث 
 الـذي :ًنزلـةَ مِى أهـل اجلنـةن أدنـإ« : قال☺رفعه إىل النبي  ،مر ُع
ُ ورس،هِدمَ وخ،هِعيمَ ون،ِه إىل جنانُرُنظَي ن إ و،ٍَة سـنِلـفأِ سريةَن مـِه مـِرُ

                                         
 .  إلخ .. »سندهُم« به الشافعي َلَّ ومج،وه بالقبولّ وتلق،نةُّالس

 فهو احلديث العظيم الشأن الذي هو قرة لعيـون أهـل وأما حديث أنس بن مالك : وقال
ً جممال به كتابـه، راجيـا »مسنده« حلوق أهل التعطيل والبهتان، رواه الشافعي يف اإليامن، وشجى يف ً

ِّبروايته عن الرسول من اهللا ثوابه، ورواه أئمة السنة له مقرين، وعىل من أنكره منكرين ُ  اهـ  . ُّ
 )٣/١١٥٤ (»خمترص الصواعق«:وانظر.  ثم مجع طرقه ورواياته وساقها بأسانيدها عمن خرجها

ُّهذا حديث حمفوظ، له شـاهد يف الـسنن، أخرجـه عبـداهللا ): ٩٦ (»العرش«لذهبي يف قال ا
ّ ثم ذكر إسناده ومن خرجه»الرد عىل اجلهمية«ابن أمحد بن حنبل يف كتاب  َ    . 

 . ؛ أي بلغت القراءة واملراجعة) بلغ: (     يف هامش املخطوط عند آخر هذا اخلرب 
 البـن »الـرد عـىل اجلهميـة«، وما أثبته هو الصواب كـام يف )حلسنعبدامللك بن ا): (أ ، ب(   يف )١(

 ).  ١٨/٣١٣ (»هتذيب الكامل«انظر ترمجته يف . َّمنده، فقد خرجه من طريق املصنف
 .من طريق املصنف) ٩١( البن منده »الرد عىل اجلهمية«  ) ٢(

والدارقطني ، )٢٩/١٩٣(، وابن جرير )٢٥٥٦(، والرتمذي )٤٦٢٣(رواه أمحد :    واحلديث
ــة«يف  ــري يف )٢٧٤-٢٧٠ص (»الرؤي ــرشيعة«، واآلج ــة يف )٦٦٢ (»ال ــن بط ــة«، واب  »اإلبان

 .واهي احلديث: ًثويرا: ، وتعقبه الذهبي بأن فيه)٢/٥٠٩(احلاكم : صححه ).٢٥٨١(
 : ويف أسـانيدهم، والطـرباين، وأبـو يعـىل، رواه أمحد):١٠/٤٠١( »جممع الزوائد«وقال يف 

 وروى :»الـرد عـىل اجلهميـة«اهـ  قال ابن منـده يف . مع عىل ضعفهُ وهو جم،ثوير بن أيب فاختة
 اهـ . قوله من وجوه من عمر ابن عن وروي ،مثله ثوير عن وغريه إرسائيل احلديث هذا
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  .»ًةّ وعشيًدوةُ غِهِ إىل وجهُرُنظَن يَم :  م عىل اهللاُهَمَأكر

 .)١ (]القيامة[ M *  )    ,    +       0        /  .      -L :ثم تال هذه اآلية

-  بـن ِراتُ عـن فـ،ِنا أبو املليحث ،ايشَّعيسى بن سامل أبو سعيد الش 
ان بـن عبـدامللك يف ـليمـُردة بن أيب موسى عـىل سُ أبو بَمِدَ ق: قال،ليامنُس

  اهللاَُإذا مجع« : قال☺  عن رسول اهللا]ه[ُرُذكَسمعت أيب ي : فقال،َحوائج
ِن السامءَ مٍادنُي مِنادُ ي: قال،ٍ واحدٍرين يف صعيدِلني واآلخّ األو..«. 

  .» هلمَّفيتجىل« : قال. احلديثَّفقص

 هـو لقـد َّال إلـه إال ]ب/٢٧[  آهللا الـذي:مر بن عبـدالعزيزُ ع لهفقال
   ؟☺ اهللا ِره عن رسولُن أبيك يذكِ هذا احلديث مَمعتَس

  اهللاذكره عـن رسـولَ أيب يُمعتَهو لقد سَّي واهللا الذي ال إله إالإ :قال
  . وال ثالثة،رتنيَ وال م،ٍةَّ مرَ غري☺

 .)٢(  منهَّ إيلّحبأا هو ً حديثِسالم يف اإلُ ما سمعت:مر بن عبدالعزيزُفقال ع

- اد بـن محـنـا ث ،ٍليامن بن حربُنا سث ،اغاينَّ حممد بن إسحاق الص
ة بـن أيب َردُ عن أيب ب،ريشُ القَامرةُ عن ع،دعانُيد بن جَ أنا عيل بن ز،سلمة

يـوم  نـا ُّ لنا ربَّتجىلَي« :☺ قال رسول اهللا :قال، ه  عن أبي،موسى
 .)٣( »اًكِ ضاحِالقيامة

                                         
 .ويف إسناده ضعف كسابقه) ٥٣١٧(   رواه أمحد )١(
 .   انظر احلديث التايل)٢(
، ومتـام )٥٢ و ٥١١(» رؤية اهللا«، وابن النحاس يف )٢٦٣٦( »اإلبانة الكربى«رواه ابن بطة يف   ) ٣(

 . ً، هكذا خمترصا)٣٣٩ (»التوحيد«، وذكره ابن خزيمة يف )٥٢٨(» الفوائد«يف
       ).  ٦٠٧ (»الرشيعة«، واآلجري يف )١٩٦٥٥ و ١٩٦٥٤ (»مسنده«ورواه أمحد يف 



 
   

١٩٥ 

 - عـن أسـلم ، حـدثني أيب،ليامنُعتمر بن سُنا مث ،يِّزُّ حممد بن عبداهللا الر 
  .- مِتهنَُّهم من سُعلمُوكان ي -عن أيب موسى، ةَّيَرُ عن أيب م،جيلِالع

 َصَشــخأمــا « : قــال،همُت أبــصارَخــصش هم إذُثِّدُ فبينــا حيــ:قــال   
  . القمر:قالوا » ؟يِّكم عنَأبصار

 .)١( » ؟ًةَ جهر م اهللاَُف إذا رأيتيفك« :قال 

- ابـن :يعنـي -نـا عطـاء ث ،نا محاد بـن زيـدث ،هراينَّبيع الزَّ أبو الر 
 فقـال لـه ، فيهـاَوجزأ ف،ً صالةٌرَّ بنا عامَّ صىل: قال،عن أبيه ،- ائبَّالس

  اهللاَُ دعـوت: فقال لـه.-  نحوهاًأو كلمة -  !َفتَّ لقد خف:ِ القومُبعض
 ام فلـ: قـال،☺ن رسـول اهللا ِ مـَّنُهُ سـمعتٍتبارك وتعاىل فيها بدعوات

َ ثم جاء فـأخرب،ِعاءُّه عن الدَفسأل -  وهو أيب- ٌ رجلُهَعَ اتبٌرَّ عامانطلَق َ 
حيني ما كانت أ ،ِخللقك عىل اِتَدرُ وق،َك الغيبِاللهم بعلم« : فقال.به

 ِ العـيشَردَك بـُ وأسأل،ا يلً خريُ الوفاةِ إذا كانتينَّوفَ وت،ا يلً خريُاحلياة
  .)٢( »ِكقائِ إىل لَوقَّ والش،كِ إىل وجهِظرَّ النَةَّك لذُ واسأل،ِ املوتَبعد

                                         
 .  وغريهويشهد له ما قبله كحديث جابر بن عبداهللا 

، وابـن بطـة يف )٦٠٩ (»الـرشيعة«، واآلجـري يف )١٦٩ (»الرد عىل اجلهمية« الدارمي يف  رواه)  ١(
 .ًموقوفا) ٢٥٧ و٢٥٦ (»التوحيد«ورواه ابن خزيمة يف ). ٢٥٨٥ (»اإلبانة الكربى«

 »الـرد عـىل اجلهميـة«، والـدارمي يف )١٣٠٥ (»ُّالـسنن«، والنـسائي يف )١٨٣٢٥(    رواه أمحد)٢(
 ).١٥٨ (»الرؤية«، والدارقطني يف )١٦٢٤(» همسند« وأبو يعىل يف ،)١٨٨(

 \، واحلـاكم )١٩٧١ (»صـحيحه«، وابـن حبـان يف )١٣ (»التوحيـد«ابن خزيمـة يف : وصححه
 .وانظر احلديث التايل). ٢٧٧ص (»شفاء العليل«وصححه ابن القيم يف . ، ووافقه الذهبي)١/٥٢٤(

 ال«: قـال النبـي :  قـالس من حـديث أنـ) ٦٩١٢(، ومسلم )٦٣٥١(   وعند البخاري 
َّيتمنى ٍّلُرض َتوامل ُأحدكم َ

َّبد ال كان فإن ،َأصابه ِ ًفاعال ُ  يـاةاحل كانـت مـا أحينـي اللهم :يقلفل ِ
 .»يل ًخريا الوفاة كانت إذا َّوتوفني يل ًخريا
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 - يكَ عن رش،شامِعاوية بن هُنا مث : قاال، أبو بكر وعثامن ابنا أيب شيبة، 
 ً صـالةٌرَّ عـامّ صـىل: قـال،ادَّبـُعن قيس بن ع ،لزِجم عن أيبِ ،مِ أيب هاشعن

 :☺ اهللا ِن رسـولِه مـُعتِمَ سـًعـاءُ دُعوتَين دإأما :  فقال.نكروهاأكأهنم 
ا ً خـريَ احلياةَحيني ما علمتأ ،ِك عىل اخللقِدرتُ وق،َك الغيبِاللهم بعلم«

َخشيتكوأسألك [ ،يل  ِبالغـض  يفِّأسألك كلمة احلق وِة،َّالشهادو ِيبالغ يف َ
ُأسألكو ، والغنىِقرالف يف َصد الق، وأسألكِّالرىضو َ  َةَّرُ وقـ،ُنفدَ ال يًيامِ نع]َ

ا ً وشوق،كِ إىل وجهِظرَّ النَةَّ ولذ،ِ بعد املوتِيشَ العَةَّ ولذ،ُِعنقطَ ال تٍعني
َّن رضِ بك مُ وأعوذ،ِكقائِإىل ل  .)١( »ةَّضلُ مٍ وفتنةٍ،ة َِّرضُ مَاءَ

-] َعـدة، َ عن حييـى بـن ج،مروَ عن ع،يينةُفيان بن عُ حدثنا س، أيب
ــال ــان:ق ــي -  ك ــام:يعن ــول-اًرَّ ع ــألأ : يق ــشيتُس ــبَك خ  ِك يف الغي
 .]كِ إىل وجهِظر النََّةَّ ولذ،ِةَهادَّوالش

- بـن ا ُشريَنا بـث ،ريشُنا أبو خالد القث ،اغاينَّ حممد بن إسحاق الص
مـا « :☺ قـال رسـول اهللا : قال،عن أبيه ،ريدةُن عبداهللا بن ب ع،املهاجر
 ،ٌجابِ ليس بينه وبينه حِ القيامةَ به يوم  سيخلو اهللاَّ إالٍن أحدِمنكم م

 .)٢( »انُرمجُوال ت
-  ]يقولِ بعض املشايخُ سمعت]: يقولسمعت عبداهللا: أبو احلسن : 

  جعـل يقـولثـم: ل قـا؛ث هباَّفحد؟ ؤية ُّا عن حديث الرًسألوا وكيع
  .تنيَّ مر.وا اجلهمية هبذه األحاديثُّمُ غ:]أ/٢٨[

                                         
 ، وأبـو)١٣٠٦(، والنـسائي )١٣٣ (»ُّالـسنة«، وابن أيب عاصـم يف )٩٣٩٧(   رواه ابن أيب شيبة )١(

 .واحلديث صحيح. من املصنف[  ] ، وما بني )١٦٢٤ (»املسند«يعىل يف 
 ).٨٥٣( »نةُّاعتقاد أهل الس«، والاللكائي يف )٢١٦ (»التوحيد«  رواه ابن خزيمة يف ) ٢(

 .َّ يف الصحيحني وقد تقدم نحوه من حديث عدي بن حاتم 



 
   

١٩٧ 

- هزمحوي[  زكريا بن حييى الواسطي[  ،نـا ث ،نا ابـن أيب زائـدةث
 قرأ أبـو بكـر ريض :قال ،يلََج عن عامر بن سعد الب، عن أيب إسحاق،أيب

 هـل :فقـال، M%  $  #  "  L :- عنده رئتُأو ق - ،اهللا عنه
 .)١( نا ّ إىل ربُ النظر ؟يادةِّدرون ما الزَت
- عن عامر بـن سـعد ،َ عن أيب إسحاق، ثنا إرسائيل، ثنا وكيع، أيب 

: ]الزيـادة[ : قـال: M%  $  #  "  Lعن أيب بكـر  ،يلََجالب
 .جه اهللا تعاىلَ إىل وُظرالنَّ

-  أيب ، عـن  ،اق عـن أيب إسـح،عبةُنا شث ،نا حممد بن جعفرث
 ):ُيادةِّالز( :قال ،M%  $  #  "  L :عامر بن سعد يف هذه اآلية

 .)٢( محن َّ الرِ إىل وجهُظرالنَّ
-  أيب ، سلم بـن ُ عن م،سحاقإ عن أيب ،نا إرسائيلث ،نا وكيعث

 إىل ُظر النَّ:قال : M%  $  #  "  Lذيفة ُعن ح ،عديَّ السزيدي
 .)٣(  اهللا ِجهَو

- ]عـن ،يـدُالل بـن محِ عن هـ،ٍيكَ عن رش، وكيعحدثنا:  قال] أيب 
                                         

، وابــن خزيمــة يف )٢٢٧ (»الــنقض«، والــدارمي يف )٤٨٣ (»ُّالــسنة«   رواه ابــن أيب عاصــم يف )١(
 ).                   ٧٨٤(، والاللكائي )٥٩٠و٥٨٩ (»الرشيعة«، واآلجري يف )٢٦٤ (»التوحيد«

 »ُّالرؤيـة« يف كتابـه  يف هـذا اآليـة الـدارقطني ِّ    وقد مجع روايات أيب بكـر الـصديق 
  .، وهي صحيحة عنه )٢٩٣-٢٨٩ص(

 . ُعن سفيان، عن أيب إسحاق) ٢٦٣ص (»لرد عىل اجلهميةا«ّعلقه اإلمام أمحد يف   ) ٢(
، وابـن )٢٣٩ (»ُّالرؤيـة«، والـدارقطني يف )١٩٤ (»الرد عـىل اجلهميـة«وأخرجه الدارمي يف 

 ). ٢/٤٥٢ (»التوحيد«خزيمة يف 
ــيبة     )٣( ــن أيب ش ــنقض«، و)٣٥٩٥٢(اب ــدارمي »ال ــسري«، و)٢٣١( لل ــربي »تف ، )١٥/٦٤( الط

 .  ، واألثر صحيح)٢٠٦-٢٠٢(ي  للدارقطن»الرؤية«و



    
   

١٩٨ 

  ].ريض اهللا عنه [سمعت ابن مسعود: ]قال[ ،كيمُععبداهللا بن 
 - عـن ،يدُالل بن أيب محِ عن ه،يكَنا رشث ،كيعَنا وث ،ثامن بن أيب شيبةُ ع 

ما : -  ِم قبل الكالِوبدأ باليمني -   ابن مسعود ُسمعت ،كيمُعبداهللا بن ع
 : فيقـول،ِ ليلـة البـدرِكام خيلو بالقمر ه ُّبَ سيخلو به رَّ إالٍن أحدِمنكم م
َّا غرك مابن آدم  فـيام َلـتِ مـاذا عم ؟ املرسـلنيَجبـتَأ  مـا]ابن آدم[ يب ؟ َ
  .ٍ عن وكيع، أيب:ِ عىل لفظُواحلديث .)١(؟ علمت 

- نا عبداهللا بن ث ،ليامنُجعفر بن سنا ث ،رعاَّاد الذَّأبو عب ٍريَسُ بن نُنَطَ ق
 كان ابن : قال،كيمُ عبداهللا بن ع])عن([ ،اللِ عن ه،يكَ عن رش،باركُامل

يخلو به َ سَّ إالٌ ما منكم أحد: حلف؛ هبذا احلديثَثَّدَإذا ح مسعود 
 .يعَ فذكر معنى حديث وك.ه ُّبَر

 - أخربين عبدالرمحن،باركنا عبداهللا بن املث ،راساينُ حممود بن العباس اخل  
 ،عن عبداهللا بن مسعود  ،بيدةُ عن أيب ع،مروَنهال بن عِ عن امل،املسعودي

ُ مجِّ يف كلِ اجلنةِ ألهلُزُربَ ي  فإن اهللاَ؛ِعوا إىل اجلمعةَتسار: قا  ٍ يف كثيبٍعةُ
 ِم إىل اجلمعـةِهِعُ تـسارِ عىل قدرِربُ فيكونون منه يف الق، أبيضٍن كافورِم

ُيحدث اهللاُ ف[، نياُّيف الد ِ ُ ذلـكَبلَا مل يكونوا رأوه قً شيئِ من الكرامةهلم ، 
ِّفيحدث ،]زواجهمثم يرجعون إىل أ  . هلمثِحدُ أ قداـ بموهنمُ

                                         
 ). ٩/١٨٢/٨٨٩٩(للطرباين » املعجم الكبري«، و)٢١٧( البن خزيمة »التوحيد« )  ١(

    بعضه  وروي،اًموقوف» الكبري«رواه الطرباين يف ): ١٠/٣٤٧(» جممع الزوائد«   قال اهليثمي يف 
رجـال » الكبري«ورجال  »..؟  املرسلنيَ ماذا أجبت ؟ك يبَّي ما غرِعبد «:»األوسط«ا يف ًمرفوع

 ،اًيك أيضَفيهم رش» األوسط« ورجال ، وفيه ضعف،يك بن عبداهللا وهو ثقةَ غري رش،حيحَّالص
 اهـ.  الصحيح وبقية رجاله رجال،قه ابن حبانَّ وث،ق بن عبداهللا التميمياوإسح

  ). ١٩٤( »الرد عىل املبتدعة«: وانظر). ٧/٤٥ (»بيان تلبيس اجلهمية«وصححه ابن تيمية يف 
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 ِرجـالن : فقـال، فرأى رجلني،املسجد ثم دخل عبداهللا بن مسعود 
 .ك بارِ اهللا أن يبارك يف الثالثَ وإن شاء !!وأنا الثالث

-  عن حممد  ،يدةَبُ عن موسى بن ع،نا عيل بن ثابتث ،نيعَد بن مأمح
 ]ب/٢٨[         :  M       +    *  ) L يف قوله ،رظيُبن كعب القا

َ نرض:قال    .ليهإ ِرَظنها للنََّّحس ؛تلك الوجوه   اهللاَُّ
-  بـن ِرْطـِ عن ف،شيمُ عن ه،مرو بن عونَنا عث ،ذاينَهل اهلمَأبو س 

 إىل :قـال ،M      /  .      -L  :يِحـَمُ اجلٍابطَعن عبدالرمحن بن سـ ،ةخليف
 .ةَرِا ناظِّهبَوجه ر

-  ثنـا ابـن:  قـاال،سني بـن حممـدُ وحـ،م بن القاسـمِاشَنا هث ،أيب 

 :قال ،L-      .  /         (  *    +    ,   :  M عن احلسن يف قوله ،)١(باركُامل
َالنارض

 ،ََرضنْـَ هلـا أن تقَُّ وحـ،ا ِّ إىل رهبِظر بالنَّنها اهللاَُّ حس؛ احلسنة:ُةِ
  .)٢(  جاللهَّا جلِّ إىل رهبُنظرَوهي ت

- اهـد يف ُعـن جم ، عن منـصور،يكَنا رشث ،]هراينَّالز[ بيعَّ أبو الر
 . )٣ (M      /  .      -L  ،ٌكةِ ضاح:قال     :  M    +    *  )Lقوله 

                                         
َّابن فـضالة، كـام رصح بـه ابـن : وهو) مبارك: (وعند من خرجه! كذا يف األصل ) ابن املبارك  () ١(

 .خزيمة، وهو الصواب
 للـدارقطني »الرؤيـة«، و)٢٦٦(البـن خزيمـة » التوحيـد«و ،)٢٩/١٩٢( الطـربي »تفسري«   )٢(

 ). ٢٥٧٤ (»اإلبانة الكربى«، و)٥٨٥ (»الرشيعة«، و)٢١٧(
 كـان : قـال، عـن منـصور، أخربنا جرير:قال) ١٤٢٩ (»مسنده«وروى إسحاق بن راهويه يف  )  ٣(

 ،نـه يـرىإ :ا يقولـونًن أناسـإ : فقلت ملجاهد: قال.هنم يرون رهبمإ :أناس يقولون يف حديث
 . M      /  .      -L  نرضة من الرسور : يقول،    :  M    +    *  )L أال تسمع إىل قول اهللا :فقال

   =    . ُّ موافق ملا عليه أهل السنّة من إثبات الرؤيةوهذا قول جماهد :   قلت 



    
   

٢٠٠ 

                                         
  عن جماهد، عن منصور،فيانُ عن س،وكيععن ) ٢٩/١٩٢ (»تفسريه«   أما ما رواه الطربي يف 

 . اِّهبَواب من رّ تنتظر الث:قال]  القيامة[ M/  .      -   ,    +    *  )L  :يف قوله تعاىل
 .ل مهجور عند أهل العلم   فهو قو

 :L-      .  /         (  *    +    ,     M اهللا قال): ١٠٥ص (»الرد عىل اجلهمية«قال ابن منده يف 
 ،كعـب بـن حممد :التابعني ومن ، الصحابة من وغريه ، عباس كابن :التأويل أهل أمجع

 جبـري بـن وسـعيد ،صـالح وأبـو ،وعكرمـة، احلـسن أيب بن واحلسن ،سابط بن عبدالرمحنو
 أهنـا :معنـاه أن عنـه روى ومن .معناه نحو واآلخرون .ةناظر رهبا وجه إىل :معناه أن وغريهم

 اهـ. يثبت ال شاذ فقول ؛الثواب تنتظر
 ، عـن النبـي الثابتـةنة ُّقول جماهد هـذا مـردود بالـس): ٧/١٥٧(» التمهيد«يف عبدالرب قال ابن 

 والذي عليه مجاعتهم مـا ،نة مهجورُّ وهو قول عند أهل الس،فلَّ ومجهور الس، حابةَّوأقاويل الص
 .  رسول اهللا َّالإرتك ُ وهو يؤخذ من قوله ويَّ إالٌ وليس من العلامء أحد،ثبت يف ذلك عن نبيهم 

نعم، تنتظر ثواب رهبا، وال ثـواب أعظـم مـن :  قلنا)٢١٤ (»النقض« يف قال الدارمي 
ا بـه دون مـا ًا بحديث جماهد هذا، واحتجاجـً تعلقَّإن أبيتم إال ف،النظر إىل وجهه تبارك وتعاىل

 ألن دعواكم هـذه لـو صـحت ؛سواه من اآلثار، فهذا آية شذوذكم عن احلق واتباعكم الباطل
ا القول إليه، مـع هـذه اآلثـار التـي قـد ًعن جماهد عىل املعنى الذي تذهبون إليه كان مدحوض

فكيـف ألـزمتم أنفـسكم اتبـاع  .. اعة التابعني ومج  وأصحابه صحت فيه عن رسول اهللا
 وأصـحابه املشتبه من آثار جماهد وحده، وتركتم الصحيح املنصوص مـن آثـار رسـول اهللا 

 . من ريبة وشذوذ عن احلقَّونظراء جماهد من التابعني، إال
 إن الذي يريد الشذوذ عن احلق، يتبع الشاذ من قول العلامء، ويتعلـق بـزالهتم، والـذي يـؤم
احلق يف نفسه يتبع املشهور من قول مجاعتهم، وينقلب مع مجهورهم، فهام آيتان بينتـان يـستدل 

 اهـ. هبام عىل اتباع الرجل، وعىل ابتداعه
 ومن باألعني، الناظرة: الناظرة فظاهر): ١/٤٤١ (»نكت القرآن« يف    وقال الكرجي 

 .األوقات بعض يف قال ملا حمتملة للغةا كانت وإن الظاهر، ترك فقد منتظرة بمعنى الناظرة: قال
 ألنـه العـني، نظـر يـدفع ال جماهد قول أن مع جماهد، من عليه أنزل بام أعرف  اهللا ورسول

 الزيادة وهي الثواب، أجل من وعال جل اهللا إىل والنظر لتثاب، الثواب تنتظر منتظرة هي: قال
  اهـ.]٢٦:يونس[  M%  $  #  "  L: وتعاىل تبارك اهللا قال التي

 ).٣٧٤ص  (»َّ االحتجاج باآلثار السلفية عىل إثبات الصفات اإلهلية«: وانظر كتايب 



 
   

٢٠١ 

 - عـن ،ٍدِ واقـسني بنُ عن احل،نا عيل بن احلسن بن شقيقث ،عمرَبو م أ 
 .اًرَليه نظإ ُ تنظر: قالM/ L :كرمةِعن ع ،حويَّيزيد الن

-  أيب ، يف قولـه ،عن أيب صالح ،نا إسامعيلث ،عاويةُنا أبو مث 
:  M    +    *  )L ٌنةَسَ ح:قال،  M        /  .      -L. 

 - أيب  ، يف قوله ، عن أيب صالح، أنا إسامعيل بن سامل،يمَشُنا هث : 
 M    +    *  )Lِعمةن النِِّا هي فيه ممم )]ٌهبجة[( : قال، M  /  .      -L. 

-  نـا إبـراهيم بـن ث نا حممد بـن محيـدث ،اغاينَّحممد بن إسحاق الص
 عن النبي ،ةَجرُب بن ععن كع ،راساينُ عن عطاء اخل،ٍريجُعن ابن ج ،ختارُامل

☺: M  %  $  #  "L م ِّ رهبِ إىل وجهُظر النَّ:ُيادةِّ الز:قال )١(. 
- عـن عطيـة،ابورَنا سلمة بن سث ،عيمُنا أبو نثاغاين َّ أبو بكر الص ، 

    M       /  .      -L ،نهاَّ حـس: يعنـي:  M    +    *  )Lابن عبـاس  عن
 .  ِت إىل اخلالقَرَ نظ:قال

 - عبدالواحـد بـن نـاث ،ئ القـارٌَرضُنا مث ،مر القواريريُبيداهللا بن عُ ع 
هنـم ال أنيا ُّ العابـدون يف الـدَمِ لو علـ: احلسن يقولُسمعت : قال،زيد

 .هم يف الدنياُ لذابت أنفسِرةِ يف اآلخ يرون رهبم
- سـحاق شـعث بـن إأ عـن ،انـن يمـبنا حييى ث ،ونسُ بن يُيجُ رس

عن سعيد  ،غريةُ جعفر بن أيب امل- ه عنُّ أظن:قال أبو عبدالرمحن - ،يِّمُالق
 يف ُرُنظـَالذي ي - أهل اجلنة :يعني - ،ًلةِنزَهم مَ إن أفضل: قال،بريُبن ج
 .ةَّيِ وعشًةَ غدو  اهللاِوجه

                                         
، ويف إسـناده انقطـاع، )٧٨١و٧٨٠(، والاللكـائي )١١/١٠٧ (»تفـسريه«   رواه ابن جريـر يف )١(

 .النَّظر إىل وجه اهللا تعاىل): الزيادة(ويشهد له ما قبله من األحاديث واآلثار بأن 



    
   

٢٠٢ 

أن اهللا ☺ل عما روي عن النبي ئِس   يحمل السموات على  

 حاديث صبع وما أشبه ذلك من األأ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-   أيب، حـدثني منـصور ،فيانُ عـن سـ،نـا حييـى بـن سـعيدث 
ا أتى  أن هيودي:عن عبداهللا  ،]أ/٢٩[ َبيدةَ عن ع، عن إبراهيم،ليامنُوس

 ،ٍعُصـبُ عـىل أِمواتَّ الـسُكِمـسُ ي  اهللاََّنإ يـا حممـد :فقال ☺النبي 
 ،]ٍعُصـبُ عـىل أَبـالِواجل[ ،ٍعُصـبُرى عـىل أَّ والث،ٍعُصبُأني عىل ِرضواأل

   .ُ أنا امللك: ثم يقول،ٍعُصبُواخلالئق عىل أ
̧  M  »  º  ¹  : وقـرأ،هُواجـذَ حتـى بـدت ن☺ك رسـول اهللا ِحَفض

¼L ]٦٧:الزمر[ 
 ☺ك رسـول اهللا ِحَ فـض:ياضِ بن عُضيلُ قال ف: قال حييى:قال أيب

  .)١( ا لهً وتصديق،اًبُّتعج

                                         
 ).٢٧٨٦(، ومسلم )٤٨١١(، والبخاري )٤٠٨٧ (»املسند«اه أمحد يف   رو) ١(

ُّوهذا احلديث ختبط يف رده والطعن فيه أئمة تعطيل صفات اهللا تعاىل، وأما أهل السنة واألثر  َِّ
ّفأمروه عىل ظاهره، وأثبتوا هللا تعاىل األصـابع، واليـد، واملـسك، والقـبض، وجعلـوا ضـحك 

 . ًيقا له من كالم اليهودي تصدالنبي 
 عـن أن َّوقد أجل اهللا قدر نبيـه ): .. ١/١٧٨ (»كتاب التوحيد« يف قال ابن خزيمة 

ِيوصف اخلالق البارئ بحرضته بام ليس من صـفاته، فيـسمعه فيـضحك عنـده، وجيعـل بـدل  ِ ُ
ِوجوب النّكري والغضب عىل املتكلم به ضحًكا تبدوا نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله، ال يصف  ً ً ِ َ ّ

ِ هبذه الصفة مؤمن مصدق برسالتهبي الن ٌ ِّ ُ  اهـ. ِّ
ً قـيال لـه، ال ُ مـن سـنّة النبـي باب إثبات األصابع هللا تعاىل ): (١/١٨٧ (وقال 

ِحكاية عن غريه، كام زعم بعض أهل اجلهل والعناد أن خرب ابن مسعود ليس هـو قـول النبـي  ِ ً
 وإنام هو قول اليهود، وأنكر أن يكون ضحك النبي اهـ). ًديقا لليهودي  تص 



 
   

٢٠٣ 

-  يب أ ]عــن ، ســفيانِ ثنــا حييــى بــن ســعيد بحــديث:]يقــول 
:  ☺  عن النبي،عن عبداهللا ،َبيدةَ عن ع، عن إبراهيم،منصورو ،عمشاأل

 .»ٍعُصبُ عىل أِمواتَّ السُمسكُي  ن اهللاَإ«

  .صابعهَ بأُشريُجعل حييى ي ]و[ :قال أيب 

 حتـى ،اًعُصبُأا ًعُصبُ أُ يضع)]:هِبعابأص[( ُشريُل يعوأراين أيب كيف ج
  .)١( هاِأتى عىل آخر

- عـن إبـراهيم،عتمرُ عن منصور بن امل،نا شيبانث ، ثنا يونس، أيب ، 
 إىل ٌْربَ جـاء حـ: قـال،عن عبـداهللا بـن مـسعود  ،لامينَّة السَبيدَعن ع

 َيـوم   اهللاََّنإ ،-  أو يـا رسـول اهللا-  يـا حممـد:ال فق☺رسول اهللا 
 َ واجلبـال،ٍعُصـبُرضـني عـىل أ واأل،ٍعُصبُ عىل أِمواتَّ السُعلَ جيِالقيامة

 َرِ وسـائ،ٍعُصـبُ والثرى عـىل أَ واملاء،ٍعُصبُ عىل أَ والشجر،]ٍعُصبُعىل أ[
  . أنا امللك: فيقولَّنُهُّزُ ثم هي،ٍصبعُ عىل أِاخللق

ا لقـول ًه تـصديقُذِ نواج)٢( زتَرَ حتى ب☺ رسول اهللا كِحَفض ]:قال[
ــ ــول اهللا ،ِْربَاحل ــرأ رس ــم ق   ̧  M¾  ½   ¼  »  º  ¹   :☺ ث

 Á  À  ¿L ٣(ة إىل آخر اآلي (.  

- عـن ، عـن إبـراهيم،نا األعمشث ،عاويةُنا أبو مث ،مرُ عبداهللا بن ع 

                                         
ِّ  فيه جواز اقرتان إثبات الصفة هللا تعاىل مع اإلشارة إليها بالفعل، وهو مـن بـاب إثبـات الـصفة ) ١(

وقد تكلمـت عـن هـذه املـسألة يف . وحتقيقها، ال من باب التشبيه والتمثيل تعاىل اهللا عن ذلك
 ).٩٨ص  (»يةَّاالحتجاج باآلثار السلفية عىل إثبات الصفات اإلهل«: كتايب

                           ). حتى بدت: (»املسند«   يف )٢(
 ).٤٣٦٨ (»املسند«   رواه أمحد يف )٣(



    
   

٢٠٤ 

  .ِتابِ الكِن أهلِ مٌلُجَ ر☺ أتى النبي : قال،عن عبداهللا ،ةَمَعلق
 عـن ،لامينَّبيـدة الـسَ عـن ع، عن إبـراهيم، منصور: معنى حديثَفذكر

 . بمعناه☺ عن النبي ،عبداهللا بن مسعود 

 - ]عـن  ، إبراهيم منصور، عن عن،اةَّيَُحو املب حدثنا أ، عبداهللا بن عمر
  ].  بمعناه☺ عن النبي   عن عبداهللا بن مسعود،لامينَّس البيدةَع

- عـن ،ائبَّ عن عطاء بن الس،يينةُمران بن عِنا عث ،مرُ عبداهللا بن ع 
 فقـال ،☺ عىل النبي ٌّ هيوديَّرَ م: قال،عن ابن عباس  ،حىُّأيب الض

  .»فناِّ خوُّيا هيودي «:☺ النبي ]له[

 ُمواتَّ والـس، تكون األرض عىل هذهٍ كيف بيوم، يا أبا القاسم:فقال
، صابعهَ أ:يعني - ، عىل هذه واخللُق،عىل هذه ]ب/٢٩[ ُاء وامل،عىل هذه

ــــ ــــول اهللا ُث ــــرأ رس   ½  ¾  ¿  M  Á  À  :☺م ق
Ä  Ã   ÂL ٦٧: لزمر[ا.[ 

-  أيب ، عـن أيب ، عن عطاء،َةينَدُنا أبو كث ،سني بن حسنُنا حث 
وهـو  ،☺ اهللا ِ برسـولٌّ هيـوديَّرَ م: قال،عن ابن عباس  ،حىُّالض
 -  ؟ِهامء عـىل ذَّ اهللا الـسُ كيف تقول يا أبا القاسم يوم جيعـل: قال،ٌِسجال

 ،هِ واجلبـال عـىل ذ،هِ واملاء عىل ذ،هِ واألرضني عىل ذ،- ِبابةَّ بالسَوأشار
  ¸:  M  اهللاَُ فـأنزل،-ه ِ بأصـابعُشريُوجعل ي -ه ِ عىل ذِوسائر اخللق

   ¼  »  º  ¹L ١( اآلية(. 
                                         

   وابــن،)٢٤/٢٦ (»تفــسريه«، وابــن جريــر يف )٣٢٤٠(الرتمــذي و ،)٢٩٨٩و٢٢٦٧(   رواه أمحــد )١(
 ):٥/٣٧١( الرتمـذي قـال). ٤٦٨٩(» األوسط«، والطرباين يف )١٠٦ (»التوحيد«خزيمة يف 

 =  وأبـو، مـن هـذا الوجـهّبـن عبـاس إالا ال نعرفه من حـديث ،هذا حديث حسن غريب صحيح



 
   

٢٠٥ 

 - هذه األحاديث كـام ُمِّسلُ ن:ا يقولً وكيعُسمعت ،يم أمحد بن إبراه 
 مثل حديث ابن :يعني - ؟ م كذاـ وال ل ؟ كيف كذا:قولي وال ،جاءت
 ،»ٍُعصبُ واجلبال عىل أ،ٍعُصبُ عىل أِمواتَّ السُملحي  إن اهللاَ «:-مسعود

 ِصـابعَن أِصـبعني مـُ أَ ابـن آدم بـنيُقلب «:قاله أن ☺وحديث النبي 
 .)١(  ونحوها من األحاديث.» محنَّالر

-  أيب ، عن أيب هريرة، عن األعرج،نادِّ عن أيب الز،فيانُنا سث  
][ ، ن اهللاَإ ف؛َ الوجهِِبنَكم فليجتُ أحدَبَذا رضإ «:☺عن النبي  

   .)٢( »ِهورتُ عىل صَ آدمَخلق
- ا  هـذ: ويقـول،فيان هبذا احلديثُنا سثو ،ميديُ أيب سمعت احل

  .ِتيينة ساكُ وابن ع، ويتكلم،حقٌّ
 .)٣( يينة قولهُ ابن عُرِنكُ ما ي:قال أيب 

- عن ، بن أيب ثابتِبيبَ عن ح،عمش عن األ،نا جريرث ،رَعمَ أبو م 
 ،َحوا الوجـهِّقبُال ت«: ☺ قال رسول اهللا : قال،مر ُعن ابن ع ،ٍعطاء

 .)٤( »نمحَّ الرِةَورُ عىل صَ آدمَخلق  فإن اهللاَ

                                         
 احلسن بن : رأيت حممد بن إسامعيل روى هذا احلديث عن: قال. حييى بن املهلب:دينة اسمهُك

 .يشهد له ما تقدم من حديث ابن مسعود : اهـ   قلت.  عن حممد بن الصلت،شجاع
  ). كيف كذا ؟: وال نقول: (وعندهم). ٩/١٦٥ (»السري«ً خمترصا، و)٦٢(دارقطني لل» الصفات«  ) ١(
 ). ٦٧٤٨(، ومسلم )٧٣٢٣(  رواه أمحد ) ٢(
 حيـرضه احلميدي سمعت لقد :يقول  أمحد بن حنبلاهللا عبد أبا سمعت: »ُّالسنة«  قال اخلالل يف ) ٣(

 كذا فهو هبذا يقول ال من :فقال ،»تهصور عىل آدم اهللا خلق «:احلديث هذا فذكر ،عيينة بن سفيان
 ).٦/٤١٥ (»بيان تلبيس اجلهمية«ًنقال من .    اًشيئ عليه يرد ال ساكت وسفيان .الشتم من يعني وكذا

، والــدارقطني يف )٧٢٥ (»َّالــرشيعة«، واآلجــري يف )٥٢٩ (»ُّالــسنة«   رواه ابــن أيب عاصــم يف )٤(



    
   

٢٠٦ 

-   أيب، بـن االل حممـد ِبو هأنا ث ،شيبنا حسن بن موسى األث
 : قال؟ك َّ ربُفِصَ هل ت:قال للحسن ،ةَ أن ابن رواح،نا رجلث ،ليمُس

 .)١( ٍ مثالِ بغريٌةفِ ص،نعم
                                         

ُّإمامـان مـن كبـار أئمـة أهـل الـسنة ، وهو حديث صـحيح، قـد صـححه )٤٨ (»ِّالصفات«
ً، وحـسبك هبـام علـام، واتباعـا، أمحد بن حنبل، وإسحاق بن راهويـه : واحلديث، ومها ً ِ

 )]٢/٤٢٠ (»ميزان االعتدال«: انظر.   ًوفقها
إن : قال رجل أليب: سمعت عبداهللا بن أمحد يقول: قال الطرباين) ٧٤ (»إبطال التأويالت«ويف 

  . عىل صورة الرجل: ، فقال »إن اهللا خلق آدم عىل صورته«:  رسول اهللا ًفالنا يقول يف حديث
  .  كذب هذا، هذا قول اجلهمية، وأي فائدة يف هذا: قال أيب

عن عبداهللا بن أمحد بـن حنبـل، : »ُّكتاب السنة«وروى إسامعيل بن أمحد يف ) ٥٧(ُ ويف أيضا 
  . »َ خلق آدم عىل صورتهإن اهللا «: ُكنَّا بالبرصة عند شيخ فحدثنا بحديث النبي : قال

. هذا جهمي: ، فقالفحدثت بذلك أيب . خلقه عىل صورة الطني: تفسريه: فقال الشيخ
  .  هذا كالم اجلهمية: أو قال
 -سمعت أبا عبداهللا أمحد بن حنبـل : قال إبراهيم بن أبان) ١/٢٣٦ (»طبقات احلنابلة«ويف 

ًطويال، ثـم  َ فأطرق- َ إن اهللا خلق آدم عىل صورة نفسه :إين سمعت أبا ثور يقول: وجاءه رجل فقال َ
َرضب بيده عىل وجهه، ثم قال َهذا كالم سوء، هذا كالم جهم، هذا جهمي، ال تقربوه: َ ٌّ ُ ٍُ ٍ .  

: روى اخلـالل عـن أيب طالـب مـن وجهـني، قـال): ٦/٤١٦ (»بيان تلبيس اجلهميـة«ويف 
م عىل صـورة آدم فهـو جهمـي، وأي صـورة إن اهللا خلق آد: من قال: سمعت أبا عبداهللا يقول
  . كانت آلدم قبل أن خيلقه

َإن اهللا خلق آدم عىل : من لـم يقل: قال عبدالوهاب الوراق) ٢/٩٠ (»طبقات احلنابلة«ويف  َّ
  . صورة الرمحن فهو جهمي

ِّ وقد أمجع أهل السنة عىل إمرار هذا احلديث عـىل ظـاهره كـسائر أحاديـث الـصفات، وأن  ُّ
ّيه عائد عىل اهللا تعاىل، وال يتأولونه بتأويالت اجلهمية وغريهم، كام نص عىل ذلك إمام ّالضمري ف ٌ

للدشتي  »إثبات احلد هللا تعاىل«وقد نبهت عىل ذلك يف التعليق عىل كتاب . ُّأهل السنة أمحد 
 كام ذكـر  اجلهميةَّونبهت هناك أن تأويله ما انترش إال بعد ظهور). ٧٤ (»الرد عىل املبتدعة«، و)٤٥(

  .، ونبهت كذلك عىل خطأ من تأول هذا احلديث من املعارصينذلك ابن تيمية 
 »األسـامء والــصفات«، و)٢٩( للـدارمي  كالمهـا»الـرد عـىل اجلهميـة«، و)٣١١ (»الـنقض«   )١(



 
   

٢٠٧ 

-  أيب ، نـاينُنا ثابـت البث ،لمةَنا محاد بن سث ،عاذُعاذ بن مُنا مث، 
«  ¼   ½   :  M يف قولـه ☺ عـن النبـي ،ك عن أنس بـن مالـ

À  ¿  ¾L ]ّأنه[: يعني - ، قال هكذا:قال، ]١٤٣ :األعراف[ 
  .عاذُناه ما أر: قال أيب،- َِرصنِْ اخلأخرج طرَف

  ! ؟ إىل هذا يا أبا حممدُريدُ ما ت:ويلَّيد الطُفقال له مح

 ومـا ! ؟يـدُن أنت يـا محَ م: وقال،ً شديدةًبةَ رضُهَ صدرَ فرضب:قال
، فتقـول ☺ عـن النبـي ، ثني به أنس بن مالـكَّحد! ؟يد ُنت يا محأ
 .)١( ! ؟ إليهُريدُ ما ت:أنت] أ/٣٠[

- ه َ أنـه حبـسُ وددت:ا يقـولًعـاذُ مَ حدثني من سمع: قال، أيب
 .ميدُ حل: يعني.شهرين

- عـن ،ٍنـا حممـد بـن سـواءث ،يمرُنا هث ،ميَّقدُ حممد بن أيب بكر امل 
 M¾  ½   ¼  »L : ☺ عن النبي ،][ عن أنس ، عن قتادة،سعيد

ِنرصِ اخلِفَ وأشار بطر،قال هكذا  .)٢(  حيكيه،َ

                                         
 ). أصفه بغري مثال ) : ( ب(ويف . ، ويف إسناده رجل مل يسم، ومعناه صحيح)٦١٧(للبيهقي 

  .من طريق املصنف) ١٦٧٣(» األحاديث املختارة«اء يف    رواه الضي)١(
ــد  ــذي )١٢٢٦٠(  ورواه أمح ــححه )٣٠٧٤(، والرتم ــم يف . ، وص ــن أيب عاص ــسنة«ورواه اب  »ُّال

  .واحلديث صحيح).السالم عليه ملوسى كالمه عند للجبل  ربنا جتيل ذكر يف باب(، )٤٩١(
وضع إهبامـه : وذكره، وفيه قال .  أنس وصح عن ثابت عن): ١٣٣ (»األربعني«  قال الذهبي يف 

  اهـ. هذا احلديث عىل رسم مسلم: وقال الذهبي.. عىل قريب من طرف أنملة خنرصه فساخ اجلبل 
 اهـ . الظهور يف اللغة ال حمالة: والتجيل هو): ١/٤٤٠ (»نكت القرآن«وقال الكرجي يف 

 حـديث وهـذا: وقـال . املـصنفمـن طريـق ) ٧١ (»الرد عىل اجلهمية«  رواه ابن منده يف ) ٢(
   اهـ.  مالك بن أنس عن قُرُط من روي وقد مشهور



    
   

٢٠٨ 

- ناينُ عن ثابت الب،نا محاد بن سلمةث ،يِ إبراهيم بن احلجاج الناج، 
 وأرانـا .قال محاد هكذا،  : M¾  ½   ¼  »L عن أنس بن مالك

ِنرصِرف اخلَإبراهيم ط   . ال:قال   ؟هَعَ رف:براهيم إلُ قلت.َ

 - ٍوحممد بـن كثـري ،ٍليامن بن حربُنا س ث،اغاينَّ حممد بن إسحاق الص، 
  . معناه☺ عن النبي ،  عن أنس بن مالك،ٍ عن ثابت،لمةَ نا محاد بن س:قاال

- عـن،سباط بن نـرصأنا ث ،نقزيَمرو بن حممد العَنا عث ،رَعمَ أبو م  
ِنرصِ اخلَثلِ مَّ جتىل:قال عن ابن عباس  ، عن عكرمة،يِّدُّلسا  َ وأشار،َ

 .)١( :  M¾  ½   ¼  »L قوله :يعني - ،هِعُعمر بأصبَأبو م

 - كرمة أنـه ِعن ع ،مِ عن يزيد بن حاز،نا عباد بن عبادث ،نيعَ أمحد بن م
 ،]١٤٣:األعـراف[M À  ¿ ¾  ½   ¼  »L  :كان يقرأ هذا احلرف

 .)٢( اتَّكَّا من الدا دكًرابُ ت تالَ له صارَّا جتىلـ فلم،َّمَا أصًحجر كان :قال

 -  مَّبيد القاسـم بـن سـالُأبا ع ُ سمعت،وريُّ عباس بن حممد الد، 
 َخَا أوسـً قومـَم أرفلـ ؛ أهـل الكتـابُ وكلمـت،َ النـاسُمتَّ كل:يقول

ًوسخا[  َثالثـة ُيـتَفَ ولقـد ن،افـضةَّالرن ِ م)٣( َسَأطفال  و،َرَ وال أقذ،]َ
 ،اضيني وجهميِ أو راف،اضيِ وراف،همينيَ ج:اً قاضيِغرَّ بالثُ إذ كنتٍرجال
 .)٤( غورُّ أهل الثُرِاوُكم ال جيُ مثل:ُوقلت

                                         
  ).١١٢٦(وسيأيت كذلك برقم ). ٤٩٤( البن أيب عاصم »ُّالسنة«، و)٩/٥٣( الطربي »تفسري«  ) ١(
  ).دكا من الدكوات): (ب(ويف ). ٣/٥٤٦(» الدر املنثور« يف تفسريه كام يف  ابن املنذرهأخرج  ) ٢(
ُالطفس. أقذر وأنجس: أي  ) ٣( َ  ).٤/٢٥٧ (»هتذيب اللغة«.  بالتنظيف نفسه يعهد مل إذا اإلنسان قذر: َّ
 ،اً فـام رأيـت أوسـخ وسـخ:، ولفظهم)٧٩٥(، واخلالل )٤٩٩٢(  للدوري»تاريخ ابن معني«  ) ٤(

 .األثر ..  وال أمحق من الرافضة،ةَّجُ وال أضعف ح،اًوال أقذر قذر



 
   

٢٠٩ 

 - فـذكر  -   لعطـاءُ قلـت:قـال ،ٍريجُ عن ابن ج،ج بن حممدا عن حج
ك لـ ذُربُ أنـه خيـُبتِسَح -  فبلغني ؛وسُّدُبحان امللك القُ وأما س:-  اًحديث

 ،نياُّ الـدِامءَّ إىل الـسِ الليـلَشـطر  ُّبَّ الـرُ ينزل: قال،مريُبيد بن عُعن ع
 :ٌ ويقـول ملـك ؟ لـهَرِين فـأغفُرِن يـستغفَم  ؟ عطيهُني فأُن يسألَ م:فيقول

ُّ صعد الـرب، قـال،فجرَّحتى إذا كان ال[ .وسُّدُ القَِكحوا امللِّسب َ ََّ  عفـأتب: َ
ُسلوا امللـك القـدوس: ِقول امللك  ِ املالئكـةُّبَ رٌوسُّدُوح قـُّبُوأمـا سـ، ]َ

ملـا : قـال ☺بـي ن النَّأنـي َ فبلغ: قـال.َُه ريب غـضبُبقت رمحةَ س،ُوحُّوالر
 ،ادسةَّامء السَّ حتى جاء الس،ُ عليه املالئكةَمتَّ سلٍ بسامءَّ كلام مر، يبَيِرسُأ

 َمَّفـسل ؛ُكَامللـ) ١( ُهَرَدَ فبـ.مِّ فـسل؛]ٌكَلَم[ هذا :المَّ عليه السُفقال جربيل
 .»َّ عيلَمِّسلُ أن يَ عليه قبلُمتَّ أين سلُدتِود« :☺قال النبي ـ]فـ[ ،عليه

   إن اهللاَ: ُ قـال جربيـل،ابعةَّالـس] ب/٣٠[ َامءَّ فلام جاء الس:قال     
 »؟هُومـا صـالت «: قـال. نعم: قال»! ؟صيلُوهو ي«: ☺  قال النبي.ِّصيلُي

 .ي غـضبيتمحَت رَبقَ س،ِوحُّ والرِ املالئكةُّبَ رٌوسُّدُ قٌبوحُ س: يقول:قال
 إن ،نعـم :قـال ،»؟ٍ بعـضَ ذلك قبلَ بعضُمِّقدُأ «:قلت ؛تبع ذلكأ ف:قال

 .)٢( َشئت
- فـسألناه ،ٌيكَ علينا رشَمِ قد:قال ،وامَاد بن العَّبَنا عث ،رَعمَ أبو م 

 .»؟ ن شعبانِ مِصفِّ النَ ليلةُنزلَ ي إن اهللاَ «:ِعن احلديث

  !حاديثرون هذه األِنكُا يً إن قوم:قلنا

                                         
 . سبقه:    يعني)١(
ًخمتـرصا، وإسـناد ) ١٣٥ (»الرد عـىل اجلهميـة«، والدارمي يف )٢٨٩٨( عبدالرزاق »مصنف«  ) ٢(

  . للمصنف»الرد عىل اجلهمية«إىل ) ١٤٠ (»العرش«وعزاه الذهبي يف . الدارمي صحيح



    
   

٢١٠ 

  . يطعنون فيها:قلنا   ؟ فام يقولون:قال

 وبأن ،ِنآحاديث هم الذين جاءوا بالقرن الذين جاءوا هبذه األإ :فقال
 َّإال   اهللاَُفِعرَ فام ن، رمضانِ وبصوم،ِ البيتِّ وبحج،ٌلوات مخسَّالص
 .)١( ه األحاديثهبذ

- بـن انـا موسـى ث ،ٍمِبن قاد لمَأنا س ،اغاينَّ حممد بن إسحاق الص
 بـن عبـداهللا منـذ ُ علينا رشيـكَمِ قد:امَّاد بن العوَّبَ قال يل ع: قال،داود
ن ِا مـًن عنـدنا قومـإ ، يـا أبـا عبـداهللا: لهُ فقلت: قال،ٍنةَ مخسني سِنحو

  ؟ثحادينكرون هذه األُ يِعتزلةُامل

  . أحاديث يف هذاِةَن عرشِ مٍ فحدثني بنحو:قال

 ِ عـن أصـحاب، عـن التـابعني]هـذا[ اـ فقد أخذنا ديننُ أما نحن:وقال
 .)٢(!  ؟ فهم عمن أخذوا،☺رسول اهللا 

- يَّ بـن حممـود أبـو الـرسُنـا سـهلث ،قيَّ أمحد بن إبراهيم الـدور، 
 -  اجلهمية:يعني -  عليهمُّجَحتأنا  أ: يقول،ةَّليُبن عاإسامعيل  سمعت

 . حدثٍ ليشءَّجيل إالّال يكون الت: :   M¾  ½   ¼  »Lبقوله 

- إسـامعيل ُسمعت ،نا حييى بن معنيث ،قيَّ أمحد بن إبراهيم الدور 
 هـذا يف : قـال،]١٠٣  :األنعـام[ M   7   6  5L  : ة يقولَّليُبن عا

                                         
إنمـا جاءنا هبذه األحاديـث مـن : (، ولفظهام)٨٧٩(، والاللكائي )٦٩٥(  لآلجري»الرشيعة« )  ١(

  .   فذكره.. ). َّ الصالة و:نن عن رسول اهللا ُّجاءنا بالس
 .   وإنكارهم هلا ملا فيها من إثبات صفة النزول هللا تعاىل، ال أهنم يتكلمون يف أسانيدها صحة وضعفا

، وفيـه ذكـر بعـض األحاديـث )٦٧(للدارقطني » الصفات«، و)٩٩١( البن منده »التوحيد«    )٢(
  .لنُّزولالتي تنكرها املعتزلة كالرؤية، وا



 
   

٢١١ 

  .)١( الدنيا
-  ٍموىل خلالد -  ]مضاء[ بن ُّ عيلَمِدَ ق: قال،ويسُّالط حممد بن منصور 

ْشام بن هبِ ثنا ه،- القرسي  ُ القرآن:مران يقولِعاىف بن عُ م:سمعت[ ،امَرَ
  . اهللا غري خملوقُكالم

  .عاىفُ وأنا أقول كام قال امل:ٌشامِقال ه

    .- اًشامِ ه:يعني - . وأنا أقول كام قال:ٌّقال عيل

  ].)٢( اهللا غري خملوقُ كالمُنآ القر:ُ وأنا أقول:ويسُّ أبو جعفر الط:قال

- كـأين قاعـدِ يف املنـامُ رأيـت:ويس يقـولُّ حممد بن منصور الط ٌ 
 إن : فقلـت لـه،رتفعُ مٍ فوق يشءٌِسجال ☺ فإذا النبي ،فرفعت رأيس

ا ًي إعراض عنَِّ فأعرض؛هِ فقال بوجه. خملوقُنآ القر:هاهنا قوم يقولون
 ؟  ٍخملوق ُغري   اهللاُ أليس هو كالم:]له[  فقلت،اًشديد

ا ًدِ مـنهم واحـُ عرفت،ٍناسُ ثالث أِهِ فإذا عىل يسار،َ ثم قام. بىل:قال
 َ أليس: فقلت له، الثالثةِ هؤالءَعَ ليسمً ثانيةَ عليه الكالمُ فرددت،بوجهه
 ؟   ٍ خملوقُغري   اهللاُ كالمُالقرآن

                                         
ُأبو العالية، ونعيم بن محاد، وهشام بن عبيداهللا، وأمحد بن حنبل رمحهم : وبه قال). ٣/٥٢٢(   الاللكائي )١(

  ).  ١٨٥ص( ألمحد »الرد عىل الزنادقة واجلهمية«، و)٩٢٢ و٩٢١ و٨٩٠(الاللكائي : انظر. اهللا
M   6  5 : )٢/١٠٤٨(» الــرشيعة« يف قــال اآلجــري : ُّ   وألهــل الــسنة قــول آخــر

7L،وال حتويه ، أي ال حتيط به األبصار: معناها عند أهل العلم: قيل له ، وهـم يرونـه 
 ومل حيـط ، وهـو صـادق،امءَّ رأيت الس: كام يقول الرجل، وال يشكون يف رؤيته،من غري إدراك

  اهـ  . ه العلامءَّهكذا فرس   .. ومل يدركها، السامءلبرصه بك
 ). ١/٤٤٠( للكرجي »نكت القرآن«، و)٢/٤٥٨(زيمة  البن خ»التوحيد«: وانظر

 ). ٣٥٠( للدارمي »الرد عىل اجلهمية«و. من طريق املصنف) ٢٠١٠(  اخلالل ) ٢(



    
   

٢١٢ 

  .ً ما أسمعني أوالّ أشد. بىل:الق

  .)١(  يف اليقظة]كأنكم[كم ُّ واشهدوا كل،سمعواا : هلؤالءُفقلت

- قـال[ ،ضاءَنـا عـيل بـن مـث ،الطويس  منصور]أ/٣١[  حممد بن[ :
   ؟ عن القرآنٍشريَ عتاب بن بُسألت

   ؟ا عن القرآنًيفَصُ خُ سألت:فقال

   .ٍ وليس بمخلوق، اهللا ُ كالمُ القرآن:فقال

 ؟ نت أ تقول ٍء يشُّ وأي:قلت[

  ].- اًابَّ عت:يعني - . كام قالُ أقول:قال

- ]حممـد بـن سـلمة ُ سألت: قال،حدثني عيل ، حممد بن منصور 
 .] وليس بمخلوق، اهللاُ كالمُنآ القر: قال،اينَّاحلر

 - سـمعت حييـى بـن إسـامعيل الواسـطي، زياد بن أيوبٍمِ أبو هاش ، 
 ،ٍ وأصـحاب بـرش،ا املريـيسً بـرشُمـتَّ كل:ام يقولَّاد بن العوَّ عبُسمعت
 .ء يشءامَّ ليس يف الس: كالمهم ينتهي إىل أن يقولواَرِ آخُفرأيت

- قـال يل :ستميل يقـولُام املـَّأبا العـو سمعت ،]أبو هاشم[  زياد 
ا ال ً أربعني صباحٌهمَ جَ مكث،امَّوَ يا أبا الع:عاوية الفزاريُمروان بن م

 .  ال أدري كيف ريب: قال،ِّصيلُي

 - ابن :يعني  - أمحد ُ سمعت،ار حممد بن حممدَّ أبو احلسن بن العط 

                                         
  . ًكالمها خمترصا) ٦١٩(، والاللكائي )٣٥١( للدارمي »الرد عىل اجلهمية« )  ١(

أبـو داود : وهذا هو حممد بـن منـصور الطـويس الزاهـد الـذي حـدث عنـه: قال الاللكائي  
  .السجستاين، وابن صاعد، واملحاميل



 
   

٢١٣ 

 ُ ترفـع:بن املبـارك قال أبو حنيفة ال:ا يقولً وكيعُقال سمعت ،- بويهَش
 ! ؟ريد أن تطريُ كأنك تٍ تكبريةِّيديك يف كل

  . فيام سواهاُ فإين أطري؛ يف األوىلُطريَ أنت تَ إن كنت:فقال له ابن املبارك

 .)١( تنيَّو مرأ ًةَّ مر.ه ابن املباركَّاجحي ما َ جاد:ٌقال وكيع
                                         

  ).٣/٨٣ (»ُّالسنن الكربى«، و)١٥/٥٣٥ (»تاريخ بغداد«، و)١٣٧ص (»تأويل خمتلف احلديث«  ) ١(
 إىل أصـيل كنـت: املبـارك ابـن قـال ولقد ):٤٥ (»خلق أفعال العباد« يف    قال البخاري 

  األوىل يف أطـر مل إن :فقلـت ؟ تطري أن خشيت ما: فقال ،يدي فرفعت ،ثابت بن النعامن جنب
  . اآلخر فتحري ،اجلواب حارض كان ،املبارك ابن عىل : وكيع قال  !الثانية يف أطر مل

  .يبرصوا مل إذا غيهم يف يتامدون الذين من أشبه وهذا :   قال البخاري
 مـن عند يكن مل فلو ،نعرف فيام ًعلام زمانه أهل أكثر وهو، يديه يرفع املبارك ابن وكان: قال   و
 والتـابعني،  وأصـحابه،  الرسـول اتبـع فيام املبارك بابن فاقتدى علم لفَّالس من يعلم ال

  اهـ. يعلم ال من بقول يثبته أن من به أوىل لكان
هكذا وجد هذا األثر يف هذا املـوطن يف النـسختني اخلطيـتن، واألوىل نقلـه إىل البـاب :    قلت

يب حنيفة، فإن فيه إنكار أيب حنيفة عىل عبـداهللا بـن املبـارك رفـع  يف أالذي عقده املصنف 
ُّاليدين يف الصالة سوى تكبرية اإلحرام، ورفع اليدين يف الصالة مـن الـسنن التـي كـان أهـل 

  .الرأي ينكروهنا عىل أهل احلديث واألثر
     .الكوفة أهل ّأمجع علامء األمصار عىل مرشوعية ذلك إال:    قال حممد بن نرص املروزي 

سـئل : »كتـاب العلـم«َّقال اخلـالل يف ): ٢٧٦ص( البن القيم »َّرفع اليدين يف الصالة«   ويف 
: فقـال. رفـع اليـدين:  مثـلًأمحد عن رجل يؤم قوما خيالف يف صالته أحاديث عـن النبـي 

  .     فلم يقبل، فاهجرهإن أخربته عن النبي : قال. إن أخربته فلم يتنبه: قيل. ّأخربه وعلمه
  . َّعندنا قوم يأمرونا برفع اليدين يف الصالة، وقوم ينهوننا عنه:    وقيل ألمحد    
ُال ينهاك إال مبتدع، فعل ذلك النبي :    فقال      َّاهـ.  ُ، وكان ابن عمر حيصب من ال يرفع  
 يف ورفـع اليـدين): ٢/٤٩٨ (»احلجـة يف بيـان املحجـة« يف ُّ   قال قوام السنة األصبهاين     

ُّسنَّة مسنونة، وهي من عالمات أهل السنة.. َّالصالة    اهـ  . ُ
َصنَّف اإلمام البخاري :    قلت      َيف الرد عىل أهل الرأي يف هذه املسألة كتابه َّ رفع اليدين «: َّ

 .»َّرفع اليدين يف الصالة« وانظر كذلك كتاب ابن القيم . فانظره. »يف الصالة



    
   

٢١٤ 

- عن أيب ،-  ابن زيد:يعني - نا محادث ،مر القواريريُداهللا بن عي عب 
 إىل ٍةَّ عـشيّ كـل)١( ُنحَ جيـ  إن اهللاَ: قال،لدعن أيب اجل ،وينَعمران اجل

  . )٢(  بني آدمِ إىل أعاملَلعرص ينظرنيا اُّ الدِامءَّالس

-   أيب، بـن دينـارا : يعني- مروَ عن ع،يينةُفيان بن عُنا سث -، 
 ؛ اجلمعـةُ يـومُ طلعت فيه الـشمسٍ يومُ خري:ا يقولًبيدُ عُ سمعت:قال

 عــىل َ آدمخلــَق   اهللاََّنإ و،ُاعةَّ الــسُتقــوم ه وفيــ، ُ آدمَقِلــُفيــه خ
 . العـاملنيِّبَ هللا رُ احلمـد:ِهعـىل لـسان  ألقى اهللا فـَ فعطـس،ِهورتُص

  .)٣( كُّبَك رِ رمح:فقال

-   أن اهللا:بيدُعن ع ،مروَ عن ع،فيانُنا سث -خرى ُ أًةَّمر -أيب    
  .)٤( ِهورتُ عىل ص صلوات اهللا عليهَ آدمخلَق

-  يبُعن أ ،فيانُنا سث ،رَعمَإسامعيل أبو م ][،قال املسلمون : قال: 
 ؟ناديه  فنٌُ أم بعيد ؟ناجيهفنُ  ناُّ ربٌ أقريب،يا رسول اهللا

  :  M Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½   ¼  »L نزل اهللاأفـــ 
 .)٥( ]١٨٦ :البقرة[

                                         
 .  يقال جنح إىل كذا أي مال إليه): ١/٤٧٤ (»ةمقاييس اللغ «   يف)١(
  ).٦/٥٤ (»احللية«، و)٢/٥٤٧ (»اجلرح والتعديل«و ،)٢٠١ (»العلل ومعرفة الرجال«   )٢(

 .وكان له علم بكتب بني إرسائيل. ثقة: وقال .جيالن بن فروة:  أبو اجللد اسمه:قال أيب: قال عبداهللا
ُعبيد بن عمري وما ذكره ). ٥٥٦٩(   مصنف عبدالرزاق )٣( ُ هنا يشهد لـه أحاديـث صـحيحة 

  .خمرجة يف الصحيحني وغريمها
 .ًمرفوعا من حديث أيب هريرة ) ٤٧٩(   تقدم )٤(
لب ُّمن طريق الص) ١٦٦٧ (»تفسريه«، وابن أيب حاتم يف )٢/١٥٨(» تفسريه«   روى الطربي يف )٥(

ا  أن أعرابي: عن جده، عن أبيه،بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشريي وهو أخو هبز بن حكيما



 
   

٢١٥ 

 -  حـدثني ،ٍ عيـاضن بـُضيلُ حـدثني فـ،مر القواريريُبيداهللا بن عُع 
ن ِ ما م: قالٍعن كعب ، بن احلـارث عن عبداهللا، عن يزيد بن أيب زياد،فيانُس

 .ِك طيبي ألهل: فيقول،ٍ عدنِةنََّفيه إىل ج   اهللاُُلعّطَ يَّ إالٍيوم
  .)١( هاُها أهلَلُنت حتى يدخا عىل ما كُفَّضعُ فت:قال

- عن ،يبأ حدثني ،شامِعاذ بن هُنا مث ،]القواريري[ بيداهللا بن عمرُ ع 
موسـى  ]ب/٣١[  انطلـق: قـال، البكـايل]َنوف[ عن ،حييى بن أيب كثري

 ُطُبسأين إ : فقال،ه ُّبَ فناداه ر،َريد بني إرسائيلُ ي،]عليه[صلوات اهللا 
 يف َّوا حيـث أدركـتم الـصالة إالُّ فـصل،اًا ومسجدًورُلكم األرض طه

    .)٢( ٍ أو عند قرب،ٍرحاضِ أو م ِ،ٍامَّمح
                                         

  . هذه اآلية فأنزل اهللا  ؟اديهنَنَُعيد فَ أم ب ؟اجيهنَنَُ أقريب ربنا ف، يا رسول اهللا:قال
، لب بضم املهملـةُّ والص، يف سنده ضعيف):١/٤٣٤ (»لعجاب يف بيان األسبابا«   وقال يف 

 سأل بعض الصحابة النبـي : وذكر ابن ظفر عن الضحاك قال، وبعدها موحدة،كون الالمُوس
  ..٤/٣٥٤/٤٤٦٤(» أطراف الغرائب واألفراد«: اهـ  وانظر. فذكر نحوه .(  

  .هذا احلديث من مراسيل احلسن البرصي) ٢/١٥٨(» تفسريه«  وروى الطربي يف 
  .بالياء وهي قراءة سبعية صحيحة) إذا دعاين: (قوله تعاىل) أ (   ويف 

 »احلليـة«، و)٣٧ (»صـفة اجلنـة«، وابـن أيب الـدنيا يف )٢٠١(رمي  للـدا»الرد عـىل اجلهميـة«   )١(
  .، وإسناده حسن)٢٦٠٦ (»اإلبانة الكربى«، و)٥/٣٧٩(

» تـاريخ دمـشق«وأخـرج ابـن عـساكر هـذا األثـر يف . وهذا اللفظ خمترص). ٦/٤٨ (»ليةاحل«   )٢(
 : تعـاىل، وقـالواأهنم رفضوا هذا العطاء مـن اهللا: بأتم من هذا اللفظ وأبني؛ وفيه) ٦١/١٢٠(
  . فلام رفضوه جعله اهللا تعاىل هلذه األمة. ، األثر بطوله ..) يف كنيسةّ إالّصيلُال ن(

 عن النبي بإسناده من حديث جابر ) ٤٣٨(البخاري ُّويف السنة ما يشهد هلذا؛ فروى : قلت
ا ًسجدَرض مـ وجعلـت يل األ ..ن األنبيـاء قـبيلِ مـٌ أحـدّنُعطهـُم يـا لً مخسُعطيتُأ «: قال

  . احلديث » ..الة فليصلّمتي أدركته الصُن أِ مٌلَجَام رّ وأي،اًهورَوط
 ّاألرض كلهـا مـسجد إال «: قـالعـن النبـي  عن أيب سـعيد ) ٣١٧(وروى الرتمذي 

 ).٢٣٢١(، وابن حبان )٧٩١ (»صحيحه«ابن خزيمة يف : صححه. »املقربة واحلامم



    
   

٢١٦ 

- َّهبرام  نا عبداحلميد بنث ،ي هاشم موىل بن،ار أبو عبداهللا حممد بن بك
 َعِمَنه سـأ ،ٍقبة بن عامرُ عن عُثِّدُ حي:ً رجالُ سمعت،نا شهرث ،الفزاري

 ُثقالِه مِ ويف قلب،ُ حني يموتُموتَ يٍجلَن رِما م «: يقول☺رسول اهللا 
ِ حتٍِرب من كٍلَ خردِةَّبَح   .» وال يراها،هاُ أو رحي،ُ له اجلنةُّلَ

 ُّبُِحين ألإ ، يا رسول اهللا:ةحيانَ أبو ر: يقال لهٍشن قريِ مٌفقال له رجل
  . نعيلِاكِ ويف رش،وطيَ سِالقةِه يف عُّحبُ حتى أل،شتهيهأل واماجل

 ٌ إن اهللا مجيـل،ُربِ ليس ذلـك الكـ،ُِربليس ذلك الك «:☺ قال رسول اهللا
 .)١( »ِه بعينَ الناسَصَمَ وغ،َّ احلقَهِفَ من س:َِرب ولكن الك؛امل اجلُّبُحي

- َّيف حديثِ لعيل بن اجلعدُ قلت: قال،لميُّاهللا السا أبو عبد مهن ِ 
 :فـأبى أن يقـول ،» اجلـاملُّبُ حيٌ مجيلإن اهللاَ« :☺ عن النبي َةَأيب رحيان

 . اجلاملُّبُ إنه حي:وقال ،» اجلاملُّبُ حيٌ مجيلإن اهللاَ«

 .»ٌ مجيلإن اهللاَ«:  عىلَبِ أن أرضُعَفزأ إين :ُقلت

 .تُ اسك:لقا

 .)٢( يد بن هبرامُ مح:ه عنُثِّدُ وكان حي ! أن يقولهى فأب،ِه عليهُدتَ فرد

                                         
  ).١٧٢٠٧ (، و)١٧٢٠٦ (  روى أمحد حديث أيب رحيانة ) ١(

  . بلفظ قريب منهمن حديث ابن مسعود ) ١٧٨(   ويشهد له ما رواه مسلم 
  ). ٨/٦٥ (»هتذيب اللغة«.  أي احتقارهم وازدراهم»ِه بعينَ الناسَصَمَغ«و 

  ).٣/١١٦ (»ميزان االعتدال«.  ثقة، لكنه جهمي:   عيل بن اجلعد، قال فيه اإلمام مسلم) ٢(
  .م بغري بدعة، زائغ عن احلقمته: وقال اجلوزجاين

 مل تكتب عن َمـِ ل: لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل) ٣/٢٢٥(» ضعفاءال«يف   رحم اهللالعقييلقال 
  . فكان يبلغه عنه أنه تناول أصحاب النبي ، هناين أيب أن أذهب إليه:فقال ؟ عيل بن اجلعد

 ]:اإلمام أمحد: يعني[داهللا دلويه يقول أليب عب سمعت): ١٨٦١ (»مسائله« قال ابن هانئ يف 



 
   

٢١٧ 

- از إسـحاق َّ أبا يعقوب اخلـزُ سألتا،لمي مهنَُّّ أبو عبداهللا الس
  ؟ِنآليم عن القرُبن سا

 .ٍ وهو غري خملوق،  هو كالم اهللا:فقال
 ،ٌ خملـوق: وال نقـول، اهللاُم كالُنآ القر: إنا إذا كنا نقول:]يل[ ثم قال

  .الٌفِ خ-  اجلهمية:يعني - فليس بيننا وبني هؤالء ،ٍوال غري خملوق
 أبـا زى اهللاَُ جـ: فقال يل أمحد،  ذلك ألمحد بن حنبلُ فذكرت:قال

 .)١( اًيعقوب خري

- َّن إ : يزيد بن هـارون يقـولُ سمعت،لميُّا أبو عبداهللا الس مهن
  .)٢(  سفك دمهَّ حل؛ان برش املرييس حق عُرَذكُكان ما ي

- َّأمحد بن حنبلُ سألت: قال،لميُّ أبو عبداهللا السا مهن  بعـد  
   ؟ِرآنُ ما تقول يف الق: بسنتنيِجنِّن السِ مَجِخرُما أ

                                         
ًالقرآن خملوق، ولو أن رجال قـال: أنا ال أقول : يقول عيل بن اجلعدسمعت خملـوق مل القـرآن : ُ

  ). ١/٤٢٢(» طبقات احلنابلة«ونحوه يف . آه آه ، هذا أشد يشء بلغني عنه: قال أمحد. أعنفه
 : قال،ٍوءُم سَ بميسَمِعيل بن اجلعد وس: .. قال اإلمام أمحد ) ١/٤٢٩(» طبقاتال«ويف 

   !. بيَّ الصَ ابن عمر ذاك: وقال !!ب اهللا معاويةّعذُوما يسوءين أن ي
  ).١٨٦٦( ابن هانئ »مسائل«:     وانظر

 ).١٨٠٠(واخلالل . من طريق املصنف) ٤٤٣(  الاللكائي ) ١(
]  بن هارونيزيد: يعني[ٌوسأله رجل ): بتحقيقي /٣٠١ (»ُّالسنة«يف     قال حرب الكرماين )٢(

  سبحان ريب األسفل ؟  : يا أبا خالد، سمعت برش املرييس يقول يف سجوده: من أهل بغداد، فقال
ٌلئن كنت صادقا، إن برش املرييس كافر باهللا العظيم:     فقال يزيد َّ َّلقد حرضـت ببغـداد : وقال. ً

  .  عىل قتل برش املرييس بجهدي
  .   يقتل الدم حالل  املرييس:ن هارونقال يزيد ب) ٧/٥٤٠ (»تاريخ بغداد«  ويف 

 !أما ها هنا من يقتل املرييس ؟: قال) ١٧٣٠(وعند اخلالل 



    
   

٢١٨ 

 .ٍ خملوقُ غري  اهللاُ كالم]هو[: فقال

  .ٌبطلُمٌر كاف فهو ؛ عني غري هذا القوليورين َ م:وقال

 كوأنـ[،  اهللاُ هو كالم: عنك أنك قلت لهَن ذكرَن بعض مإ :لت لهق
  .  هو كالم اهللا]هـن[ـ ولك؛ٍ وال غري خملوق،ٌ ال خملوق:]قلت له

 ]وهـو [،  كـالم اهللا] ولكنه هـو ! هذاُ ما قلت؛ أبطل:محدأفقال [
  .)١( ٍغري خملوق

 - يف ]ُما تقـول[ :)٢( لقانَّا الً سألت حارث: قال،]أ/٣٢[  أبو عبداهللا 
   ؟ القرآن

  . غري هذاُ ال أقول اهللا ُ كالمُ القرآن:فقال 

 اهللا غـري ُ هـو كـالم: إن أبا عبداهللا أمحـد بـن حنبـل يقـول: لهُفقلت
  .ٍلوقخم

  .)٣( ٌ عدلٌ إن أبا عبد اهللا لثقة:فقال يل

  

                                         
  ). ١٧٩٦(، و) ١٨٠٠( للخالل »ُّالسنة«)   ١(
َّالبقال): (ب(  يف ) ٢( توضـيح «، و)٨/٢٠٩(» تاريخ بغـداد«انظر ترمجته يف . وما أثبته الصواب). َّ

 )١/٢٥٩ (» املشتبه
  .  مهنا: وأبو عبداهللا هو. من طريق املصنف) ٨/٢٠٩(» غدادتاريخ ب«   )٣(

  .القرآن يف الوقف إىل يذهب احلارث وكان): ٨/٢٠٩(» تاريخ بغداد«   قال اخلطيب 
  .»ُّالسنة«   ثم أسند ما رواه عبداهللا يف 

 شـديد اواقفيـ وكـان - النقـال حـارث مـات :قـال ،هارون بن موسى   وأسند اخلطيب عن 
  اهـ. ومائتني :يعني ،وثالثني ست :سنة - احلديث يف همَّتُي كانو ،الوقوف



 
   

٢١٩ 

سالل من ئل عما جحدته الجهمية الض  

  ] عمرانموسى بن[ كالم رب العالمين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  أيب ،أن َن زعـمَ مـ: عبدالرمحن بن مهدي يقولُ سمعت 
 َّالإ وَن تـابإ فـ،ُستتابُ يـ؛م موسى صلوات اهللا عليـهِّكلُم يـ ل اهللاَ

  .)١( هُقبت عنُُرض

-   أيب، قـال، عبداهللا بـن نـافعحدثني ،عامنُّيج بن النُنا رسث : 
  .ٌ وعملٌ قول:ُانـيم اإل: بن أنس يقولُكان مالك

  . صلوات اهللا عليه موسى اهللاَُمَّ كل:ويقول  

 )٢( ال خيلو منه يشء،ٍ مكانِّه يف كلُلمِ وع،ِامءَّيف الس   اهللاُ:ٌوقال مالك

- أيب ُسألت :م اهللاَُّ ملا كلـ:لون يقوٍ عن قوم  م َّموسـى مل يـتكل

                                         
  ). ٤٥(وقد تقدم خترجيه . من طريق املصنف) ١( البن النجاد »الرد عىل من قال القرآن خملوق«   )١(

 َّ نـصّكلم موسـى ردُمل ي  فمن زعم أن اهللا ):٣/١١٠٩(» الرشيعة« يف   قال اآلجري 
ا يف الـشجرة فكلـم بـه ً اهللا تعاىل خلق كالمـَّ إن: فإن قال منهم قائل.م وكفر باهللا العظي،القرآن
   . موسى

 ويـزعم أن ، عـن ذلـك تعـاىل اهللا ، ألنه يزعم أن الكـالم خملـوق؛ هذا هو الكفر:قيل له   
 هل جيـوز لغـري اهللا ،لحدُ يا م: وقيل له.ن أقبح القول وأسمجهِ وهذا م،بوبيةُّدعي الرَا يًخملوق

ستتاب فإن تـاب ورجـع ُ ي، هذا كافر،ً باهللا أن يكون قائل هذا مسلامُ نعوذ، إين أنا اهللا:أن يقول
 ،َرِجُ منه أن هذا مذهبه هَمِلُ اإلمام ومل يستتبه وعه فإن مل يقتل، قتله اإلمامّوء وإالُّعن مذهبه الس

  اهـ. ملسلم كريمته ومل تقبل شهادته ومل يزوجه ا، خلفهّصلُ ومل ي،م عليهّسلُ ومل ي،مّكلُومل ي
، )٢٦٩٠ (»اإلبانـة الكـربى«، و)٢( البـن النجـاد »..الـرد «، و)٩٩٣( البن منده »التوحيد«   )٢(

  ). ١٩٩(وقد تقدم ). ٨٣٩ (»مسائل صالح«و. مجيعهم من طريق املصنف) ٥٧٩(والاللكائي 



    
   

٢٢٠ 

   ؟ٍبصوت

حاديـث نروهيـا  هذه األ،ٍم بصوتَّ تكل كَّبر إن ،] بىل:أيب[فقال 
 . كام جاءت

سـمع لـه    اهللاَُمَّ إذا تكلـ: حديث ابن مـسعود :وقال أيب 
  .فوانَّلة عىل الصِلسِّ السِّ كجرٌصوت

  .هُرِنكُ تُةَّ وهذا اجلهمي: قال أيب

 ن زعم أن اهللاََ م،ِوهوا عىل الناسِّمُن يأريدون ُ ي،ٌارَّ هؤالء كف:ل أيبقا
 ١( حاديث كام جاءتنا نروي هذه األأ َّالإ ،ٌِرم فهو كافَّمل يتكل(. 

- ن اهللاَأ َن زعـمَ مـ:ذيل يقـولُر اهلـَعمـَ أبا م  وال ،مَّال يـتكل 
ن هـذه ِ مـَشـياءأ َذكـر و- رىضَ وال يـ،ُغضبَ وال ي،ُبرصُ وال ي،ُسمعَي

 ،لقوه فيهاأ ف؛اً واقفٍوه عىل بئرُ إن رأيتم، باهللا ٌ فهو كافر؛- فاتِّالص
  .)٢(  باهللا تعاىلٌألهنم كفار؛   اهللاَُدينأهبذا 

 -  أيب ، عـن ،عمـش األ عـن،يبِحـارُنا عبدالرمحن بن حممد املث 

                                         
  . من طريق املصنف) ٣( البن النجاد »الرد عىل من قال القرآن خملوق«  ) ١(

 يف أمحـد بـن عبداهللا وقال): ١٦٩ص (»رسالته يف احلرف والصوت« يف ِّ قال السجزي   
 القـرآن إن :يقـل مـلـ اًأحد إن :خصومنا فقول: ثم ذكره، وقال .. »اجلهمية عىل الرد «:كتاب
 فيـه أوردنـا وإذا ،بـذلك قـائلني كانوا كلهم لفَّالس بل .وزور ٌكذب وصوت حرف اهللا كالم

   .كاإلمجاع صار ذلك يف بينهم وقعت خمالفة غري من  صحابةال وقول ،املسند
 عـىل مهجـور هبا مقروف أو ،البدعة ظاهر فمبتدع:  عمن نفى احلرف والصوت  ثم قال 

 اهـ. منه جرى ما
: كالمها من طريق املصنف، ولفظه) ٤(البن النجاد  »..الرد «، و)١٠٠١( البن منده »التوحيد«   )٢(

  . كفارفهذ دين اهللا ألهنم



 
   

٢٢١ 

 ، بـالوحي  اهللاَمَّ إذا تكلـ: قـال عن عبـداهللا ،رسوقَ عن م،سلمُم
 ،مِ عـن قلـوهبَعِّزُ حتى إذا فـ،اًدَّجُون سُّرِ فيخ،ِ السامءُ أهلُهَ صوتَعِمَس

َّ أهل السِامءَّ السُ نادى أهل،ن عن قلوهبمِّكُ س:قال    ؟كمُّبَ ماذا قال ر:ِامءَ
 .)١ (كذا وكذا  قال احلقُّ:واقال

-  عمش عن األ،نا جريرث ،رَعمَأبو م. 
 ،سلمُ عن مـ،هم عن األعمشُّ كل:عاويةُ وأبو م،مريُ ابن ن وحدثنا]:قال[    

أهل  َعِمَبالوحي س  م اهللاَُّ إذا تكل: قال، عن عبداهللا ،عن مرسوق
  .فاَّ عىل الصِ احلديدِلةَلصَ كصًلةَلصَ له صِامءَّالس

بن  ناَّرُ عن ق،وى هذا احلديث بعض الشيوخَ وقد ر:قال أبو عبدالرمحن
 ،  عـن عبـداهللا، عن مـرسوق،سلمُ عن م،ِعمشعن األ ،]ب/٣٣[ اممـت

 .☺ه إىل النبي َفعَور  .☺عن النبي 
 .ًةَّه مرَعاوية ببغداد فرفعُبو مأا ًيضأورواه 

- عن يزيد بن أيب ، حدثنا جرير: قاال،عمرَ وأبو م،يبةَ عثامن بن أيب ش 

                                         
ً، معلقا موقوفا M(  '  &  %  $  #   "  !L باب (رواه البخاري يف كتاب التوحيد   ) ١( ً عـن ُ

  ). ٢٢/٩٠ (»التفسري«، وابن جرير يف )٢٠٨(ورواه ابن ماجه . ابن مسعود 
قال ابن القيم بعد أن ذكـر ). ٤٧٣٨ (»ُسننه«أبو داود يف : ًورواه مرفوعا عن ابن مسعود 

  ).٣/١٢٧٨ (»خمترص الصواعق«. وهذا اإلسناد كلهم أئمة ثقات: اودرواية أيب د
ذكره هبذا اللفـظ عبـداهللا : قال) ١٦٦ص (»رسالة احلرف والصوت« يف ِّقال السجزي 

  اهـ  . ّ، وما يف روايته إال إمام مقبول»الرد عىل اجلهمية«أمحد عن أبيه يف كتاب ابن 
َّه موقوف، ولكن ال خيفى أن له حكم الرفعأن) ٥/٢٤٣ (»العلل«َّ ورجح الدارقطني يف  ُ.  

  . عن النبي من حديث أيب هريرة ) ٤٨٠٠و٤٧٠١( وروى نحوه البخاري يف الصحيح 
ُّوحيس املالئكـة بكالمـه عنـد نـزول وحيـه حتـى ): ٣٣ص (»النقض« يف  قال الدارمي 

 اهـ . يصعقوا  من شدة صوته، كام قال ابن عباس وابن مسعود 



    
   

٢٢٢ 

   اهللاَُمَّذا تكل إ: قال،عن ابن عباس  ، عن عبداهللا بن احلارث،زياد
 نحـو َفـذكر . احلديـدِلةَ كصلصًةَلَلصَ أهل السموات صَعِمَبالوحي س
 .)١( سلمُ عن م،عمشحديث األ

- ثنا عبدالرزاق، أيب  ، عن أيب بكر بن ،هريُّ عن الز،رَعمَنا مث 
 :بن جابر اخلثعميجرير خربين أ ،هشام بنا: ]يعني[عبدالرمحن بن احلارث 

  .ا يقولً كعبَعِمَنه سأ
 - عـن  ، حدثني حممد بـن ثـور،ابَسِبيد بن حُحدثني حممد بن ع:  عبداهللا

أنه أخربه  :شامه بكر بن عبدالرمحن بن احلارث بن  عن أيب،هريُّالز  عن،رَعمَم
 .)٢(  قالحبار األَ كعبَعِمَنه سأ ، بن جابر اخلثعميريرج

- فيان ُ وأبـو سـ،عـاذُنا عبداهللا بـن مث ،]عمرَأبو م[حدثني ] و[:  عبداهللا
 عن أيب بكر بن عبدالرمحن بن احلـارث ،هريُّ عن الز،عمرَ عن م،ريَاملعم

حبـار  كعـب األَعِمَنـه سـأ ،بن جـابر اخلثعمـي )٣(ز ير عن ج،شامِبن ها

                                         
  . من طريق املصنف) ٧ (»د عىل من قال القرآن خملوقالر«   )١(

تعظيم قدر «، واملروزي يف )٢٠ (»النقض«، و)٣٠٩ (»الرد عىل اجلهمية« يف    والدارمي 
  . املتقدم، واألثر يشهد لصحته أثر عبداهللا بن مسعود  )٢١٩ (»الصالة

 . تعليق السابقوانظر ال) ٩( البن النجاد »الرد عىل من قال القرآن خملوق«   )٢(
 عبـداهللا، أبا سألت: قال أرصم، بن أمحد  أخربين:قال اخلالل )١٧٢ (»املنتخب من العلل«  ويف ) ٣(

 كلـم ملا: قال كعب، عن جابر، بن حزين عن عبدالرمحن، بن بكر أيب عن الزهري، حديث عن
   . موسى اهللا

: محـزة أيب بن وشعيب ابر،ج بن جزء: يونس ويقول جابر، بن حزين: يقول اًمعمر إن: فقلت 
 .معمر قول: قال ؟ أعرف عندك فأهيا جابر، بن حزن

 »هتــذيب الكــامل« وهــذا االخــتالف يف ضــبط اســمه وقــع كــذلك يف كتــب الــرتاجم ففــي 
): ٢/٥٤٦ (»اجلـرح والتعــديل«ويف ). جـابر بـن جـزء( :ويقـال  ،..)جريـر): (٣٣/١١٢(
 =جابر بن حزن :ويقال ،الزبيدي وتابعه همو وهو جابر بن يجز( :معمر رواية ويف) .. جزء(



 
   

٢٢٣ 

 َقِ فطف،ِهها قبل لسانِّ كلِةلسنَمه باألَّ كل☺موسى    اهللاَُمَّا كل مل:يقول
 ]. هذاما أفقه [ واهللا،ِّ رب يا: يقول☺ موسى

  .ِهمثل صوت ٍه آخر ذلك بلسانَمّحتى كل
   ؟كُ كالمِّ هذا يا رب:فقال موسى 

 . م تستقم لهـ ل:و قال، أاً لو كلمتك كالمي مل تكن شيئ:فقال اهللا 
   ؟ه كالمكَشبُ يٌك يشءِن خلقِ فهل م،ِّبَ أي ر:قال
  .واعقَّن الصِ الناس مُعَسمَ ما يُّي أشدِا بكالمً خلقي شبهُ وأقرب، ال:قال

 . )١(  عن عبدالرزاق، أيب]حديث[ ِواحلديث عىل لفظ

                                         
  اهـ     ). ذلك يقول أيب سمعت

 وابـن ،يونس وقال  ..جريز  : وقال معمر.. جرز بن جابر ): ٢/٢٥٦ (»التاريخ الكبري«  ويف 
   اهـ.جابر بن جرو: عتيق ابن وعن ..جزؤ: والزبيدى ،الزهري يخأ

  .من طريق املصنف )١٠(جاد  البن الن»الرد عىل من قال القرآن خملوق«   )١(
 ابـن أيب حـاتم »تفـسري«، و)٩/٣٠( الطربي »تفسري«، و)١/٢/٢٣٨( عبدالرزاق »تفسري«و
  ).٢٥٥٢و ٢٥٥٠ (»اإلبانة الكربى«، و)٣٢١( للدارمي »الرد عىل اجلهمية«، و)٤/١١١٩(

 ؛الزهـري عـن حمفـوظ وهذا): ١٦١ص (»إثبات احلرف والصوت« يف     قال السجزي 
 وهـؤالء ،محـزة أيب بـن وشـعيب ،يزيد بن ويونس ،ومعمر ،والزبيدي ،عتيق أيب ابن هعن رواه

   .منهم واحد ومل ينكره ،أئمة كلهم
 ،عنده وثباته سامعه من متكنة يف صوته مثل حسبه  موسى أن: معناه )صوته بمثل(: وقوله
  اهـ. له تستقم ومل اشيئ تك مل بكالمي موسى يا كلمتك لو: قال فإنه احلديث آخر هذا صحة ويوضح

 ).٣٢٣ (»الرد عىل اجلهمية«وكذا أثبته الدارمي يف 
ُّهذا األثر رواه أهل السنة يف مصنفاهتم واحتجوا به يف ردهم عىل اجلهمية نفـاة كـالم : قلت

ُّومن العجيب أن ينقل بعض من حقق كتب السنة والرد عىل اجلهمية كالم نفاة كالم . اهللا تعاىل
 »الـرد عـىل اجلهميـة«كام صـنع حمقـق كتـاب ! وت يف طعنهم عىل هذا األثرَّاهللا واحلرف والص

َّ، ولـم يتفطن أن !!)ِّبأنه خيالف أصول الدين (فقد نقل طعن البيهقي يف هذا األثر !! للدارمي 
ُّأصول الدين عند األشاعرة ختالف ما عليه أهل السنة واجلامعة   . فاهللا املستعان. ِّ
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- َّقـال،ٍعن حممـد بـن كعـب ،)]َعرشَم[(نا أبو ث ،ار حممد بن بك : 
 حـني وت ربـك َهت صـَّا شـبـ بمـ:قالت بنو إرسائيل ملوسى 

 ؟  ِن هذا اخللقِمك مَّكل
  .)١( عَّجَ حني ال يرتِعدَّلر اِه بصوتَوتَ صُهتَّ شب:قال

- َّعن أيب احلويرث عبدالرمحن بـن  ،َعرشَنا أبو مث ،ار حممد بن بك
ن ِ مـات مـَّالإ ٌاه أحدَ ال يرليلة أربعني   موسىَ مكث: قال،عاويةُم

 .)٢(   العاملنيِّ ربِنور
- ََّمَّنام كلـ إ: قال،عن أيب احلويرث ،نا أبو معـرشث ،ار حممد بن بك 

 هِم بكالمـَّ ولو تكل،هِ موسى من كالم ما يطيُقِدرَ بق موسى اهللا 
                                         

  .»ُّالسنة«ًنقال من كتاب ) ٤٧٨ (»إبطال التأويالت«ذكره القايض يف    )١(
، ويف )١١( البـن النجـاد »الرد عىل من قال القـرآن خملـوق«و ،)٦٩١( لآلجري »الرشيعة«  

  . نجيح بن عبدالرمحن املدين، فيه ضعف من قبل حفظه: أبو معرش، وهو: إسنادهم
  .أبو معمر وهو خطأ، وسيأيت عىل الصواب) أ(  وكتب يف 

ُ يكتب:أمحد   اإلماملقا   ٍمعرش يبأ ِديثح ِمن َُ   .التفسري يف ٍكعب بن مدُحم عن أحاديثه َ
، )٩/٢٩( الطربي »تفسري«، و)٩٦١ (»سنن سعيد بن منصور«عمر بن محزة كام يف : وقد تابعه

 .وابن محزة هذا ضعيف كذلك
 .) هـ١١٩(القرظي التابعي : وحممد بن كعب هو

 صـواتأ إىل تروا ملأ..  «:ً مرفوعا وفيه بإسناده عن جابر »سريهتف«وعند ابن أيب حاتم يف 
  .»به وليس منه قريب هّنإف ،سمعتموها الوةح الأح يف تقبل التي الصواعق

 الرقـايش هـذا َالفـضل فـإن ضـعيف، إسـناد وهـذا): ٢/٤٧٥ (»تفسريه«    قال ابن كثري يف 
 اهـ. بمرة ضعيف
  ).٢٧١ص (»الرد عىل  اجلهمية«إلمام أمحد يف كتابه ذكر هذا األثر حمتجا به ا:     قلت

 ). ٢/٤٩٠ (»مقايسس اللغة«. ترديده: ، الرتجع يف الصوت)حيت ال يرتجع: (وقوله يف األثر
  ). ٨٩٢٦ ( ابن أيب حاتم»تفسري«و.  من طريق املصنف) ١٢ (»الرد عىل من قال القرآن خملوق«   )٢(

 .عنهويف إسناده أبو معرش وقد تقدم الكالم 



 
   

٢٢٥ 

ِلهك[  .  )١(  يشءُقهِم يطـ ل؛]ِّ

- نا أبو مالك عمـرو بـن هاشـم ث ،ادة أبو عيلَّجَ احلسن بن محاد س
  قال رسول اهللا:قال ،عن ابن عباس  ،حاكَّ عن الض،ويربُ عن ج،ُّاجلنبي

 ٍلـفأ ِ بامئـةصـلوات اهللا عليـه ناجى موسى  ن اهللاَإ«: ☺ ]أ/٣٣[
  موسـى َعِمَ سّ فلام،هاُّصايا كلو ،ٍ يف ثالثة أيام،ٍلف كلمةأوأربعني 

كان ف ،  العاملنيِّبَ رِن كالمِ مِهِ يف مسامعَا وقعهم ملَ اآلدميني مقتَكالم
 ِثـلِعون بمِّع يل املتـصنَّتـصنَ مل ي]هإنـ[ ، يا موسى]:له[ ن قالأفيام ناجاه 

 ُمـتَّ حرَّ عـامِعَرَ الـوِبـون بمثـلِّتقرُ املّب إيلَّم يتقرـ ول،هد يف الدنياُّالز
 .ن خيفتيِ مِكاءُ البِلـون بمثُدّتعبُد يل املَّتعبَ ومل ي،عليهم

 ،ِينِّ الدِ ويا مالك يوم،هاِّ كلِةّي يا إله الرب:وات اهللا عليهل صقال موسى
   ؟همَ وماذا جزيت ؟ هلمَ أعددت]ذا[ ما،ِكرام واإلِاللا اجلويا ذ

ون منهـا حيـث ؤ يتبـو،تـيَّهم جنُ أما الزاهدون يف الدنيا فـأبيح:قال
 ٌ مل يبق عبدِ فإذا كان يوم القيامة؛مت عليهمّوأما الورعون عام حر .شاءوا

هـم ُّجلأ فـإين ،نو الورعـَّ يف يديـه إالّه عـامُشتَّ وفت،َسابِه احلُ ناقشتَّإال
  .ٍسابِ حِنة بغريم اجلهُلِدخُأو، همُمِكرأو
 )٢( » فيهشاركونُعىل ال ي األُفيعَّهم الرـن خيفتي فأولئك لِاؤون مَّوأما البك   

                                         
  ).١٣ (»الرد عىل من قال القرآن خملوق«   و)١(

  ، )٦٩٠ (»الرشيعة«، و)١٦٨٨٣( ابن أيب حاتم »تفسري«و
ًحديثا مرفوعا نحوه) ٢٧٠ص (»ِّالرد عىل اجلهمية« يف وذكر اإلمام أمحد  ً   .  

 .نحوه عن كعب األحبار ) ٢٤٨٢ (»اإلبانة الكربى«ويف 
                          .من طريق املصنف) ١١( البن النجاد »لوق عىل من قال القرآن خمالرد«   )٢(



    
   

٢٢٦ 

- ِل بن داود يف قـولِعن وائ ،يفةلنا خلف بن خث ،بن عون مد حم 
 )١( ]اًرارِم[ ًشافهةُ م:قال ،]١٦٤:النساء[  :MK  J  I  L L اهللا

- َأبـو مت ]نـاث  ،يدُمح[ نا حممد بنث ،اغاينَّن إسحاق الص حممد ب  ،َةَيلـُ
 موسـى   اهللاَُمَّ كيـف كلـ:ةَصمِسألت نوح بن أيب مريم أبـا عـ :قال

 .)٢( ًةَشافهُ م:قال   ؟ عليهصلوات اهللا

- عن ،نا إسامعيل بن أيب خالدث ، بن عبداهللاُنا أشعثث ،رص بن عيلَ ن 
ه َؤيتـُ رَ قسم ن اهللاَإ :عن كعب قال ، بن احلارث عن عبداهللا،عبيَّالش

مـه ّ وكل،تنيَّ مـر☺ ٌ فرآه حممـد، وموسى ،☺ حممد :ه بنيَوكالم
 .)٣( تنيَّموسى مر

- با هريـرة أ َعِمَس ،اً طاووسَعِمَ سو،مرَ عن ع،فيانُنا سث ، أيب 
  يـا: فقال موسـى، وموسى ُ آدمَّاحتج« :☺ قال رسول اهللا :يقول

  .ِن اجلنةِا مَنَ وأخرجت،اَنَ خيبت، أنت أبوناُآدم

 .»هِ بكالم صطفاك اهللاُا يا موسى أنت الذي :ُ آدم لهفقال 
                                         

  ). ٢٥٥١ (»اإلبانة الكربى«، و)٧٣٧ (»الرشيعة«، و)١٢/١٢٠( للطرباين »املعجم الكبري« و
ْويرب،ج عن بإسناده مردويه ابن قال): ٢/٤٧٤ (»تفسريه«قال ابن كثري يف   ،َّالـضحاك عـن َ

ًرصا موقوفاوذكره خمت.. : قال  عباس ابن عن  فـإن ضـعيف، إسـناد ًأيـضا  وهـذا:وقـال. ً
ًجويربا ِ ْ   اهـ. عباس َابن يدرك مـل َّوالضحاك ضعيف، َ

 ابن أيب حاتم »تفسري«و. من طريق املصنف) ١٥ (البن النجاد » الرد عىل من قال القرآن خملوق«   )١(
  ).ًمشافهة مرارا: (فظهل، و)٢٥٥٥ (»اإلبانة الكربى«، و)٦٢٨٩(

  . من طريق املصنف) ١٦( البن النجاد » عىل من قال القرآن خملوق الرد«   )٢(
  ).٣١٠(، وقد تقدم برقم )٢٥٥٧ و٢٥٥٦ (»اإلبانة الكربى«، و)٩/٢٦(والطربي 

 »التوحيـد«، و)٢٢/٥٠٣( الطـربي »تفسري«و .من طريق املصنف) ١٧ ( البن النجاد»..الرد «  ) ٣(
  ).٢٥٠و٢٤٩(للدارقطني  »الرؤية«، و)٨٩٤و٢/٤٩٦(البن خزيمة 



 
   

٢٢٧ 

 ه اهللاَرَّ قـدٍني عىل أمرُتلومأ ،ِهِ لك بيدَّ وخط،ِهبرسالت« :- ًةَّوقال مر -   
؟ٍَةقني بأربعني سنُ قبل أن خيلَّ عيل   

 . )١( اًثالث»  موسىُ آدمَّفحج :قال   
-  أيب ، عن ، عن أيب سلمة،هريُّ عن الز،رَعمَ أنا م،نا عبدالرزاقث 

 .☺ قال رسول اهللا :قال ]ب/٣٣[ أيب هريرة ريض اهللا عنه

- عـن ، عن ابن سريين، عن أيوب،رَعمَنا مأ ، عبدالرزاقوحدثنا : أيب 
 .☺ عن النبي ،عنهريض اهللا أيب هريرة 

-  :يـد ُ عن مح،نا ابن شهابث ،نا إبراهيم بن سعدث ،عمرَي أبو محدثنو
 .☺  قال رسول اهللا: قال، عن أيب هريرة ،بن عبدالرمحنا

 -  أيب ، بـن  يب سـلمةأ عن ،مروَنا حممد بن عث ،نا حممد بن برشث
 .☺ قال رسول اهللا : قال،عن أيب هريرة  ،عبدالرمحن

- حدثنا حييى بن أيب كثـري،يِميامار الَّجَّ بن الن حدثنا أيوب، أيب  ،
 قـال رسـول اهللا : قال] [عن أيب هريرة ،عن أيب سلمة بن عبدالرمحن

 أنـت : فقال موسى آلدم، وموسى صلوات اهللا عليهامُ آدمَّاحتج« :]☺
 أنت الذي اصطفاك ، يا موسى: قال آدم!  ؟ك النارَيتِّرُ ذَالذي أدخلت

                                         
  .من طريق املصنف ) ٤٩( البن النجاد »الرد عىل من قال بخلق القرآن«   )١(

  ). ٢٦٥٢(، ومسلم )٦٦١٤(، والبخاري )٧٣٨٧(واحلديث رواه أمحد 
 القـرآن  ويف حديث آدم مع موسى حجـة قويـة أن):٥٢٣- ١/٥١٩(» الرشيعة« يف  قال اآلجري 

    ؟جة فيام قلتُ أين موضع احل: فإن قال قائل:ثم ذكر احلديث، وقال..  كالم اهللا تعاىل ليس بمخلوق
 ً ومل جيعل بينك وبينه رسوال، أنت الذي كلمك اهللا من وراء حجاب: قول آدم ملوسى:قيل له   

مل جيعل ( : إذ قال، عىل أن كالم اهللا تعاىل ليس بمخلوقّ فدل، وإنام كان بينهام الكالم،من خلقه
 اهـ.  تفهموا إن شاء اهللا؛موا هذاَّ فتفه،) خلقه  منًوالبينك وبينه رس



    
   

٢٢٨ 

 أين َ فهــل وجــدت،وراةَّيــك التـل عَ وأنـزل،هِوبكالمــه ِ برسـالت اهللاُ
 .» آدمُهَّ فحج. نعم: قال ؟ُهبطتُأ

 عـن أيب ،لمةَ عن أيب سـ،هريُّ عن الز،رَعمَ حديث مِواحلديث عىل لفظ
  . واملعنى واحد.☺  عن النبي، هريرة

-  عـن ابـن ،ُةَمرَنا ضث ، حدثنا عبداملتعال بن عبدالوهاب، أيب 
 يـا موسـى هـل تـدري مل :إىل موسى    اهللاى أوح:قال ،شوذب

  . ال يارب:قال  ؟ك بكالمي ورسالتيُاصطفيت
 .)١( ُّ قطٌع يل تواضعك أحدَ ألنه مل يتواض:قال

- عـن ،نا يزيـد بـن إبـراهيمث ،نا عفانث ،ويسُّ حممد بن منصور الط 
 ☺ النبـي ُلو رأيت : ٍّ أليب ذرُ قلت:قال ،عن عبداهللا بن شقيق، قتادة

  ؟  هل رأى ربه :هُلسألت
 .)٢( هُ قد رأيت: فقال؛هُ قد سألت:قال

                                         
 .كالمها من طريق املصنف) ٥٥( البن النجاد »..الرد «بتحقيقي، و) ٢٥٥٤ (»اإلبانة الكربى« )  ١(
  .  وهذا اللفظ شاذ. من طريق املصنف) ٦٥( البن النجاد »الرد عىل من قال القرآن خملوق«   )٢(

 حدثنا :قاال ،وهبز وكيعحدثنا : قال) ٢١٣٩٢ (»مسنده«مام أمحد يف والصحيح فيه ما رواه اإل
 اهللا رسـول أدركت لو :ذر أليب ُقلت :قال ،شقيق بن اهللا عبد عن ،قتادة عن ،إبراهيم بنا يزيد
 أراه ىَّأن ٌنور «:فقال ،سألته قد :فقال  ؟كَّرب رأيت هل :ُقلت  ؟ٍيشء ِّأي عن :قال ،سألته« .  

  ). ٣٦٢ (»صحيحه«ظ رواه مسلم يف     وهبذا اللف
  . »ًرأيت نورا«: فقال ) ٣٦٣(    ورواه كذلك بلفظ آخر 

َّثم نور، أي فهناك نـور : أن معناه): أحدمها: (ويف معنى احلديث قوالن: قال ابن القيم  َ
: احلـديثقوله يف اللفظ اآلخر يف هذا : أحدمها: منعني من رؤيته، ويدل عىل هذا املعنى شيئان

  . ، فهذا النور الذي رآه هو الذي حال بينه وبني رؤية الذات»ًأيت نورار«
 ما ُحجابه النور، لو كشف ألحرقت سبحات وجهه.. «: قوله يف حديث أيب موسى : الثاين



 
   

٢٢٩ 

-  عىل أيب ،ناينُالبعن ثابت  ،نا محادث ، حدثنا احلسن بن موسى: 
 اًفـذكر حـديث -  رى النـائمَ فيام يـُين رأيتإ : فقال☺ أتى النبي ًأن رجال

وإذا  ،ٍن ذهـبِ مـٌنـربِيف وسـطها م فإذا ٍ فذهب يب إىل دار:قال -  ]ًطويال[
  .هِ لكالمُ أنصت الناسَمَّلك إذا تٌ وإذا عن يمينك رجل،هَأنت فوق

  إذا، اهللا عليـهُ فموسـى صـلوات؛ عـن يمينـيَأما الذي رأيت« :قال
  .)١ (»اهَّي إ  اهللاِ كالمِ لفضلِ لكالمهُنصت الناسأ َمَّتكل

- أنـا ،نـا الفـضل بـن موسـىث ، أبو صالح بن عبـدالوهابُةَّديَ ه 
 عن عبداهللا بن مسعود ،يمونَمرو بن مَ عن ع، عن أيب إسحاق،عمشاأل

][اهللاَمَّ التـي كلـِجرةَّ عن الشُ سألت،َدينَم إىل ُ ملا انتهيت: قال   
 ،فُِّرَ تُ خرضاءٌها فإذا هي شجرةُ فأتيت: قال، عليهاُلتِلُ فد.منها موسى

 ،هْتـَ فطرح؛هَعـِع أن تبتلِ فلـم تـستط؛هْتـَكها فالِن ورقِفتناولت ناقتي م
 .)٢( ُعتَجَ ور،☺ عىل النبي ُيتَّفصل

                                         
بنار، وظلمة، :  بأربعاحتجب اهللا من خلقه: (وعن ابن عمر .. رواه مسلم . »انتهى إليه برصه

 ) ..ونور، وظلمة
أنه سبحانه نـور؛ فـال يمكننـي رؤيتـه؛ ألن نـوره الـذي لـو كـشف : لثاين للحديثاملعنى ا

        اهـ  . بينهام مانع من رؤيتهاحلجاب عنه الحرتقت السموات واألرض وما 
  ). ٤٧ص (»اجتامع اجليوش«: وانظر). ٣/١٠٢٨ (»خمترص الصواعق«

ٍ لربه بعيني رأسه يف الدنيا حمل خالف بنيومسألة رؤية النبي  َّ الـسلف، والـصحيح عـدم ُّ
 فقد أخطأ عليه، وقد أطلت الكالم عـن إثبات ذلك، وأن من نقل إثباهتا عن اإلمام أمحد 

 ). وما بعده١٨١( البن البناء احلنبيل »الرد عىل املبتدعة«هذه املسألة يف التعليق عىل كتاب 
نـصت لـه «: صنف، ولفظـهمن طريق املـ) ٥٦( البن النجاد »الرد عىل من قال القرآن خملوق«   )١(

  .   ، وهو حديث مرسل»لفضل كالم اهللا إياه
مـن طريـق املـصنف،  كالمهـا) ٦٣( البـن النجـاد »..الـرد «، و)٦٦٠( البن منده »التوحيد«  ) ٢(



    
   

٢٣٠ 

- مـروَ عـن ع،ُعمـشنـا األث ،عاويـةُنا أبـو مث ، عثامن بن أيب شيبة 
َّمـربن ا ]أ/٣٤[  : قـال،عـن عبـداهللا بـن مـسعود  ،بيـدةُ عـن أيب عة،ُ

 ، منهـا موسـى وديُ التـي نـِجرةَّ بالشُرتَ فمر،ِ إىل الشامُخرجت
 .)١( فِرَ تُة خرضاءَرُسم ]هي[فإذا 

- عـن،مـرانِنـا أبـو عث نا أبـان،ث، دـمَّنا عبدالصث ،حدثني عيل بن مسلم  
   ؟نادينيُنت الذي تأن َ م: قال،يِ ملا نود  أن موسى:فْوَن

 . )٢( ك األعىلُّ أنا رب:قال
- زيد بن املبارك أبـو عبـداهللا حدثني ، العباس بن عبدالعظيم العنربيَّ إيل 

 عن ،مَقسِمرو بن مَ أنا حممد بن ع،-  كانُيد ما علمتَّعم الزِ ون- نعاينَّالص
يف   موسـى   اهللاَُمَّكلـ : قـال،هِّنبُعن وهب بن م ،عطاء بن مسلم

ض َّ ومل يتعر،ٍ ثالثة أيامِهِؤي النور عىل وجهُمه رَّ وكان إذا كل،ٍ مقامِألف
  .)٣( ه ُّبَمه رَّ منذ كلِساءللنِّ

-  أيب ، مَقـسِمرو بن مَ حدثني حممد بن ع،نا عيل بن عبداهللاث، 
   كان ملوسى: قال،هِّنبُنا وهب بن مث ،سلمُ عطاء بن مُسمعت :قال

                                         
 .، وصححه احلاكم، ووافقه الذهبي، ويشهد له ما بعده)٢/٥٧٦( احلاكم »مستدرك«و

 الطـربي »تفـسري«من طريـق املـصنف، و) ٦٤(بن النجاد  ال»الرد عىل من قال القرآن خملوق«   )١(
 . إسناده مقارب): ٦/٢٣٤ (»تفسريه«قال ابن كثري يف ). ٢٠/٧١(

   .من طريق املصنف) ٦٦( البن النجاد »الرد عىل من قال القرآن خملوق«   )٢(
  ). ٢٥٥٣و٢٥٤٩ (»اإلبانة الكربى«و

  اهـ. ّمن علامء التابعني ووعاظهمإسناده صحيح، ونوف ): ٣٠١ (»العلو«قال الذهبي يف 
  .من طريق املصنف) ٦٧( البن النجاد »الرد عىل من قال القرآن خملوق« )  ٣(

 البن حبـان »الثقات«، و)٤١٢( حلرب الكرماين »ُّالسنة«، و)٨٩٣٠ (»تفسري ابن أيب حاتم«و
  ).  ٤/٥٠ (»احللية«، و)٢/٢٠٠( للخطيب »موضح أوهام اجلمع والتفريق«، و)٩/٥١(



 
   

٢٣١ 

إىل  َجـتَّ يـا موسـى إنـك كنـت تزو: فقالت لـه، مريم: يقال هلاٌأخت
 مـا َثـم أدركـت ، وأنت يومئـذ ال يشء لـك صلوات اهللا عليه،شعيب
  . بني إرسائيلِ يف ملوكْجَّ فتزو؛َأدركت

 ِساء إىل النُِّحتاجأاهللا ما   فو! ؟ بني إرسائيلِج يف ملوكَّ أتزوَمـِ ول:قال
  . ِّ ريبُمتّمنذ كل

 - لمةَنا محاد بن سث ،سود بن عامرنا شاذان األث ، حممد بن منصور، 
 )١( هَّبَ رأى ر☺بي  النَّ)]نأ[(  عن ابن عباس ،كرمةِ عن ع،قتادة عن

- عن عبداهللا بن ،يد األعرجُ عن مح،نا خلف بن خليفةث ،رَعمَ أبو م 
  موسىَمَّا كلمل «:قال ☺ عن النبي ،عن عبداهللا بن مسعود  ،احلارث
هَّبَ ر ِن جلـدِ مـِ ونعالن،ٍوفُ صُةَاممِ وع،ٍوفُ صُةَّبُ عليه ج كان 

 .)٢ (»ٍِّيكَذ غري ٍارِمح

                                         
  .ًمرفوعا من قول النبي ) ١٠٩٤و١٠٩٣(  حديث صحيح، وسيأيت برقم ) ١(

  .     عند مسلم يف صحيحهوسيأيت نحوه عن ابن عباس 
ِّالروايات الثابتة عـن ابـن عبـاس ): ٧/٢٥٠ (»بيان تلبيس اجلهمية« يف     قال ابن تيمية 
 يف رؤية حممد ُ ربه  : ُإما مقيدة بالفؤاد والقلب، كام ، »صـحيحه«روى ذلك مسلم يف ّ

ُوإما مطلقة. وذهب إليه أمحد يف رواية األثرم ّومل أجد يف أحاديث عـن ابـن عبـاس أنـه كـان . ّ
ً؛ إال من طريق شاذة، من رواية ضعيف ال حيتج به منفردا، يناقضها من ذلك )رأه بعينه: (يقول ُّ ّ

 اهـ  . ّالوجه ما هو أثبت منها، فكيف إذا خالف الروايات املشهورة
  . من طريق املصنف) ٦٨ (» الرد عىل من قال القرآن خملوق«   رواه ابن النجاد يف )٢(

يف  والطـربي ،)٤٩٨٣ ( يعـىلوأبـ و،)٩٦٠(سعيد بـن منـصور ، و)١٧٣٤(ورواه الرتمذي    
 ).٦٨٨ (»الرشيعة«، واآلجري يف )١٦/١٤٤ (»التفسري«

يس بـصحيح؛ أحاديـث محيـد عـن منكـر لـ: قال أمحد ): ١٦٥ (»منتخب العلل«     ويف
     =            . ُعبداهللا بن احلارث منكرة



    
   

٢٣٢ 

- احلـسن عـن ،املبـاركحـدثنا ابـن  ،نا عفانث ، حممد بن منصور : 
M`  _    ^  ]L ]ه َّبَ رأى حممد ر:قال ]١٣:النجم. 

  .)١(  هَّبَ رٌ واهللا لقد رأى حممد: يف هذا احلديثٌزَ وقال هب:قال عفان
- ملوسـى  كـان : قالائبَّ عن عطاء بن الس،نا جريرث ،رَعمَ أبو م
 ه َّبَناجي فيها رُ ي،ٍراعِتامئة ذُا سُ طوهلٌةَّبُق )٢(. 

-  عىل أيب ، كان عندناٌشيخ - نيد ُنا أبو اجلث ،ليامنُنا إسحاق بن سث  

                                         
  ).١٧/٤٣٥( »التمهيد« يف  وابن عبدالرب،)١/٢٦٨(الرتمذي، والطربي، والعقييل :   واحلديث ضعفه

  ).جلد محار غري مذكى: (ولفظ الطربي). من جلد محار ميت: (   ولفظ الرتمذي
 قال عيل ]:١٢: طه[ MÁ  À  L  :ري قوله تعاىليف تفس) ٣/١٤٤(» هتفسري«ابن كثري قال 

 . كانتا من جلد محار غري ذكي:لفَّ وغري واحد من الس،  وأبو أيوب، وأبو ذر،بن أيب طالبا
 كام يؤمر الرجل أن خيلع نعليـه : وقال سعيد بن جبري، للبقعةً إنام أمره بخلع نعليه تعظيام:وقيل

 وقيـل غـري .ا غـري منتعـلًألرض املقدسة بقدميه حافيـ ليطأ ا: وقيل،إذا أراد أن يدخل الكعبة
  اهـ. واهللا أعلم. ذلك

، وهـو )٧/٢٥٩ (»بيـان تلبـيس اجلهميـة«، واخلـالل كـام يف )٢٨١( البن خزيمة »التوحيد«   )١(
  .صحيح عنه

 كـام عنـد الرتمـذي  مـروي عـن ابـن عبـاس  لربه وتفسري هذه اآلية برؤية النبي 
  . ، واخلالل وغريهم)٥٧(، وابن حبان )٣٢٨٠(

:  قالتيف تفسري هذه اآلية ما خيالف هذا القول، من حديث عائشة ) ٣٥٨(وثبت عند مسلم 
ُا أول هنأ َّ ِإنام هو جربيل مل أره عىل صورته ا «:قال ف  سأل عن ذلك رسول اهللاّمة األذهَ ُ َ َ َ خلق يتلُ ُِ

ِتنيملرِعليها غري هاتني ا ِ رأيته منهبطا م،َ ً ِ ُ َء سادا عظم خلقه ما بني السامء إىل األرضَّ السامنُ ِ ِ ِ َِّ ُ َ«.  
  . رأى جربيل M `  _    ^  ]L :  يف قولهعن أيب هريرة ) ٣٥٤(وما رواه مسلم 

 ]١١:النجم[ MV  U    T    S  RL  :  قالعند ابن عباس ) ٣٥٦(وقد ثبت عند مسلم 

 M `  _    ^  ]L رآه بفؤاده مرتني: قال  .  
جزء فيه من حديث ابـن شـاهني عـن «، و)٦١( البن النجاد » عىل من قال القرآن خملوقالرد«  ) ٢(

  .ورواية جرير عن عطاء كانت بعد االختالط. ، كالمها من طريق املصنف)٢٠ (»شيوخه



 
   

٢٣٣ 

 إن :م يقولـونهنـإ  :ٍبـريُعـن سـعيد بـن ج ،غـريةُ أيب املن عن جعفر ب-
 سـعيد بـن :أنا أقول و،ال  أوُ محراء:قال  ال أدري- ٍن ياقوتةِ مَواحلاأل
 وكتبهـا ،)١( ُهبَّالـذ  وكتابـه،ٍةَدُّرُمـُن زِهنـا كانـت مـإ :- بري يقـولُج

 .)٢(ِير القلمَ رصِمواتَّ السُ أهلُ ويسمع،هِبيد  ُمحنَّالر
-  أيب  ]يب أ عـن ،ُّريـريُ أنـا اجل،نا يزيد بن هـارونث ،]ب/٣٤

 ُهَ ظهـرٌِدسنُ وهو مـ،هِبيد ى  ملوسَوارةَّالت   اهللاَُ كتب:قال ،ٍافَّطَع
ِ رصَعِ فسم،ٍّرُن دِ مٍ يف ألواحِخرةَّإىل الص ه ه وبينَـ لـيس بينَـ،ِ القلـميَفَ

 .)٣( ُجابِ احلَّإال

                                         
تفـسري ابـن أيب «، ويف )كتابتـه: (يف بعـض النـسخ: »الرد عىل من قال القرآن خملوق«   يف حتقيق )١(

  ). كتابة: (ويف الطربي، )كتاهبا: (»العظمة«و: »حاتم
   .من طريق املصنف) ٩٧( البن النجاد »الرد عىل من قال القرآن خملوق«   )٢(
 أليب الـشيخ »العظمـة«، و)٥/١٥٦٣(وتفـسري ابـن أيب حـاتم ، )٩/٦٦(تفسري الطـربي «   و     

   .، وإسناده حسن)١٥٩(
 .اخلالل من طريق املـصنف هبـذا اإلسـنادعن ) ٥٦٦ص (»إبطال التأويالت« رواه القايض يف )  ٣(

من طريـق املـصنف، ولـيس عنـد ابـن ) ٩٥ (»الرد عىل من قال بخلق القرآن«وابن النجاد يف 
  ).وهو مسند ظهره إىل الصخرة: (النجاد لفظة

قـال :  فقـال،»الرد عىل اجلهمية«وذكر أبو بكر املروذي هذا احلديث يف كتاب :   وقال القايض
    اهـ . فذكره: .. ولة وإجازة يف أن أرويه عنه، عن يزيد قالأبو عبداهللا منا

وهو من التابعني، . ، وإسناده صحيح إىل أيب عطاف)٤١٣ (»السنة«  ورواه حرب الكرماين يف 
  .  روى عن أيب هريرة 

: ، ولفظـه)٩/٦٦( »تفـسريه«، كـام عنـد الطـربي يف وهذا األثر مروي كذلك عن عـيل 
  ). وهو يسمع رصيف األقالم يف األلواح سى كتب اهللا األلواح ملو(

ُوهو مـسند ظهـره إىل : (وأما قوله يف اخلرب): ٥٦٧ص  (»إبطال التأويالت«قال القايض يف 
أن  ه؛ ألنه مذكور يف اخلرب، وحيتمل، فيحتمل أن تكون هذه الصفة راجعة إليه سبحان)َّالصخرة

 =يـسمع: (، وبقولـه)كتبها ملوسى: (قولهًتكون راجعة إىل موسى؛ ألنه مذكور أيضا يف اخلرب ب



    
   

٢٣٤ 

-  أيب ، ٌقال كعـب : قال، عن قتادة،رَعمَ أنا م،نا عبدالرزاقث: 
 .)١( هِالتوراة بيد   اهللاَُكتب

- عىل أيب  : ابن أيب خالد:يعني -  نا إسامعيل،ٍمريُابن ن حدثنا  - 
 َ وكتـب،هِ بيـدَ خلـق آدم ن اهللاَأ ُتِخـربُأ :عن حكيم بن جابر قـال

  .ه ملوسى ِ بيدَالتوراة
 .)٢(  ومعناه،هِبيد بإسنادُ وحدثناه حممد بن ع:قال أيب

                                         
، وهـذا كنايـة عـن موسـى، واألشـبه )ّليس بينه وبينه إال احلجـاب: (، وبقوله)رصيف القلم

 اهـ   . محلها عىل موسى لئال يثبت له سبحانه صفة بأمر حمتمل
   .من طريق املصنف) ٩٦( البن النجاد »الرد عىل من قال القرآن خملوق«   )١(

ــسري«و   ــ»تف ــر يف )٣/٤٣(دالرزاق  عب ــن جري ــه اب ــسريه«، وعن ــدرامي يف )١٨/١ (»تف ، وال
  ). ٧٥٩ (»الرشيعة«، واآلجري )٤٦ (»النقض عىل املرييس«

  .زيادة بيان) ٥٥٩و٥٥٨(ويأيت يف أثري رقم . وهو صحيح عن كعب األحبار 
 يف احتجـاج من حـديث أيب هريـرة ) ٤٧٠١(ويف احلديث الصحيح الذي رواه أبو داود 

ِوخط لك التوراة بيده«: دم وموسى عليهام السالم، وفيه آ وأصـل احلـديث يف الـصحيحني . »ّ
 .بدون هذه اللفظة

وال )التـوراة: وذكـر منهـا .. لـم خيلق اهللا غري ثالث : ( يف بعض ألفاظ هذا األثر ،
اهللا تعـاىل تتخلو روايات هذا اللفظ من الضعف، مع نكارة يف ألفاظها، فإن فيها إثبـات خلـق 

  .ًوال خيفى أن التوراة إنام هو كالم اهللا تعاىل، وهو ليس بمخلوق خالفا للجهمية! للتوراة 
   ..).َّمل يمس بيده إال ثالثة: (»الرشيعة«ما رواه اآلجري يف : والصحيح من ألفاظ هذا األثر

املـروزي يف ، كـام يف روايـة )اخللـق: (ويف بعض ألفاظ هذا األثر ذكر الثالثة بدون ذكر لفظ
  .األثر.. إن اهللا تعاىل خلق آدم بيده، وكتب التوارة بيده : قال كعب) ١٤٣٧ (»الزهد«

فهذه األلفاظ الصحيحة هلذا األثر املوافقة لنصوص الكتاب والـسنة وملـا أمجـع عليـه أهـل 
  .  هاهنا من اآلثار التالية يشهد ملا نبهت عليهوما سيورده املصنف . السنة

   .البن النجاد من طريق املصنف) ٩٨ (»ىل من قال القرآن خملوقالرد ع«  ) ٢(
 ).٣/٣٠٦ (»اإلبانـة الكـربى«، و)٧٥٧ (»الرشيعة«، و)٣٣٩٤٦( ابن أيب شيبة »مصنف«  و

  . وانظر ما قبله). ٧٧ (»األربعني«وصححه الذهبي يف 



 
   

٢٣٥ 

- أيبعـن[ أيب،  سمعت، عن ابن عجالن،نا حييى بن سعيدث ، أيب [ 
 َ ملا خلقِهِ بيدِهِ عىل نفسَكتب  إن اهللاَ «: قال☺ عن النبي ، رةهري

 .   )١( »بيَ غضُِبغلَ رمحتي تَّنإ :َاخللق

 - َةَرسيَعن م ، عن عطاء،نا أبو األحوصث ،يَّي أبو الرسَّاد بن الرسّ هن 
دين حتـى ُأ :قـال ،]٥٢:مـريم[ :    M  '  & L ملوسـى  يف قول اهللا

ِ رصَعِمَس   .)٢( هِ بيده لَوراةَّ التَ وكتب،ِ يف األلواحِ القلميَفَ

- عىل أيب  : حـدثني أيب ]:قـال[ ،نا إبراهيم بن احلكم بن أبانث، 
 َ آدم خلـَق:اً ثالثـَّ إالًئا شـيهِ بيدَّم يمسـل  ن اهللاَإ : قال،عن عكرمة

  .)٣( هِ بيدَ التوراةَ وكتب،هِ بيدَ اجلنةَ وغرس،هِبيد
                                         

 . بة ُوحكيم بن جابر بن طارق األمحيس الكويف تابعي أدرك كبار الصحابة، وألبيه صح
 مجاعـة احلـديث هـذا روى: (وزاد فيه. من طريق املصنف) ٥٣( البن منده »الردعىل اجلهمية«  ) ١(

  ). عجالن ابن غري» هِبيد نفسه عىل كتب «:فيه يذكر مـل  هريرة أيب عن
  ). ٢٧٥١(، ومسلم )٣١٩٤(، والبخاري )٩٥٩٧(  واحلديث رواه أمحد 

  . من طريق املصنف) ١٠٢( البن النجاد »الرد عىل من قال القرآن خملوق«  ) ٢(
  .، ويشهد لصحته ما بعده)١٦/٩٥( الطربي »تفسري«، و)١٥٣و١٥٠( هلناد »الزهد«و

 بـني :قـال M  '  & L  :جماهـد عـن ،نجـيح أيب ابن عن): ٣٢٠ (»العلو«  قال الذهبي يف 
 وبينـه بينـه نكـا حتى موسى يقرب زال فام ،جابِح ألف سبعون العرش وبني السابعة امءَّالس

̈  ©  M   ª  :قال ،القلم رصيف وسمع ،مكانه رأى فلام ،حجاب   §  ¦L ]١٤٣ :األعراف[ 

  اهـ. »والصفات األسامء «كتاب يف البيهقي أخرجه ،التفسري إمام جماهد عن ثابت هذا:   قال
  ).٣٥ (»إثبات اليد«صححه الذهبي يف . من طريق املصنف) ٩٩(البن النجاد  »..الرد « )   ٣(

  ).١٠٩٥(، وسيأيت برقم    و يشهد له ما ثبت عن عبداهللا بن عمر 
  . نحوه عن حممد بن كعب القرظي أحد التابعني ) ٧٥٨(» الرشيعة«ويف 

  .نحوه عن كعب األحبار، وحكيم بن جابر ) ٥٥٦و٥٥٤و٥٥٣(وقد تقدم برقم 
 التـوراة َّ وخـط،بيـده خلـق آدم  باب اإليامن بـأن ): (٣/١١٧٧(» الرشيعة«: وانظر



    
   

٢٣٦ 

-  أيب ، عـن أبيهـا خالـد بـن  ،ةَبـدَنا عتثحـد ،نا أبو املغريةث
ه َخلق ، صلوات اهللا عليهَ آدمَّه إالِ بيدَّم يمسـل  ن اهللاَإ : قال،عدانَم

 ،هِلؤلـؤة بيـد  اهللا َجَ ودملـ: قـال،هِ كتبها بيدَ والتوارة،َ واجلنة،هِبيد
 ، بإذينِخرجي ما فيكأ و،ريضأ امتدي حتى : فقال،اً فيها قضيبَسَفغر

  .)١( امرِّ والثَهنار األِخرجتأف

 - عـن ،قـيَّبـن عمـرو الر داهللايـ حـدثني عب،ليامن لـوينُ حممد بن س 
 َمَّ كلـ: قـالٍعن كعب ، عن أبيه،يب مروانأ عن عطاء بن ،مريُعبدامللك بن ع

ك أن ُّلـِجُ التـي أِ عـىل احلـالُ أكونِّبَر  أي: فقال، موسى  اهللاُ
    ؟هَ أهلُامعُ جيُلُجَّ والر،ُ اخلالء؛رك عليهاُأذك

  .)٢( ٍ حالِّ يا موسى اذكرين عىل كل:قال

- أيب  ، عـن زيـد بـن  ،فِّطـرُنا حممـد بـن مث ،سني بن حممدُنا حث
 اهللا ُكتـاب هـذا ، بـسم اهللا: قال،هِ بيدَ التوراةَملا كتب  ن اهللاَأ :أسلم

 وال  يل،قدسُيــ]لــ[ و،حنيِّسبُيــ]ًؤنـسا لــم[   موسـىِهِ لعبدِهِبيد

                                         
 . كـن: وقـال لـسائر اخللـق. العـرش والقلـم: وقـد قيـل. وخلق جنة عدن بيده،ملوسى بيده

  .ثم ذكر األحاديث واآلثار يف هذا الباب).   فسبحانه،فكان
وهو يتكلم عام دلت عليه هذه اآلثـار ) ٨/٤٤ (»بيان تلبيس اجلهمية« يف قال ابن تيمية 

ُّوأما السلف وأئمة السنة املشاهري فلم أعلمهـم  :ض خلقه، قالمن إثبات املسيس هللا تعاىل لبع َّ
  اهـ  . ُّتنازعوا يف ذلك، بل يقرون ذلك كام جاءت به النصوص

  ).٦٤ص (»النقض«ً يف إثبات أن اهللا خلق آدم مسيسا بيده، كام يف  ثم نقل كالم الدارمي 
  .ن طريق املصنف، وإسناده حسنم) ١٠٠( البن النجاد »الرد عىل من قال القرآن خملوق«   )١(
 ألمحـد »الزهـد«و. مـن طريـق املـصنف) ٦٠( البـن النجـاد »الرد عىل مـن قـال القـرآن خملـوق«)   ٢(

  .، وإسناده صحيح)٩٩(البن فضيل » الدعاء«و ،)٣٤٢٧٧ و٣٤٢٧٦(، وابن أيب شيبة )٦٨ص(



 
   

٢٣٧ 

  .)١( ً باسمي آثامن حلَفَزكي مُ فإين ال أ،ً باسمي آثامفحيل
 - ثنا إسامعيل : قاال، وحممد بن جعفر الوركاين،اربن بكَّ ]أ/٣٥[  حممد 

 إن :قـال عن ابـن عبـاس  ،مةِكرِ عن ع، األحولٍمِ عن عاص،بن زكرياا
  واصـطفى موسـى،ةَّلـُاهيم صلوات اهللا عليـه باخلاصطفى إبر  اهللاَ

 .)٢( ِةَؤيُّ بالر☺ا ً واصطفى حممد،ِعليه بالكالمصلوات اهللا 
- عن ،مِنا يزيد بن حازث ،ادَّاد بن عبَّنا عبث ،النَ إبراهيم بن زياد سب 

 ، ملوسـىُ والكـالم،ة إلبـراهيمَّلـُ اخل:قال عن ابن عباس  ،َعكرمة
 .)٣(  أمجعني صىل اهللا عليهمٍحمد ملُؤيةُّوالر

- عن ، حدثني أيب،عاذ بن هشامُنا مث ،واريريَبيد اهللا بن عمر القُ ع 
ة َّلـُ أتعجبون أن تكـون اخل: قال عن ابن عباس ، عن عكرمـة،قتادة

  .)٤( اهللا عليهمؤية ملحمد صىلُّ والر، والكالم ملوسى، إلبراهيم
 - سـمعت أبـا جعفـر : قـال،ار حممد بن حممـدَّالعط ]بن[  أبو احلسن 

  : يقول - ِوكان من خيار الناس - بيد ُ حممد بن عُسمعت :نصاري قالاأل

   ؟ كّبر بك َنعَيا أبا عبداهللا ما ص:  فقلت،محد بن نرص يف املنامأ ُرأيت
                                         

إثبـات «لـذهبي يف وصـححه ا. من طريـق املـصنف) ١٠١ (»الرد عىل من قال القرآن خملوق«   )١(
  ).٣٧ (»اليد

كالمهـا ) ٥٨( البـن النجـاد »الرد عىل من قال القرآن خملوق«، و)٦٥٥( البن منده »التوحيد«   )٢(
  . من طريق املصنف

 »التوحيـد«، و)٤٥١ و٤٤٥( البـن أيب عاصـم »ُّالسنة«، و)١١٥٣٩ (»الكربى«والنسائي يف 
  ).١٠٩٠و  ٧٣١ و ٧٣٠ (»الرشيعة«، و)٢٧٧و٢٧٦(البن خزيمة 

  .صحيح عن ابن عباس ): ٧/٢٨٤ (»بيان تلبيس اجلهمية« يف قال ابن تيمية 
 .كالمها من طريق املصنف) ٥٧ (»الرد عىل من قال القرآن خملوق«، و)٦٥٨( البن منده »التوحيد«   )٣(
 . املصنفكالمها  من طريق) ٥٩ (»الرد عىل من قال القرآن خملوق« و،)٦٥٧( البن منده »التوحيد«  ) ٤(



    
   

٢٣٨ 

  .)١( ه ِ إىل وجهَظر فأباحني النَّ، لهُبتِضَ غ:قال

 - ُقـال سـمعت ،ةَّرُ عن قـ،نا ابن مهديث ،مر القواريريُعبيداهللا بن ُ ع :
ن ِ أخرجها واهللا بيضاء مـ:قال، ]٢٢:طه[ Mw   v  u  t  sL  :احلسن قرأ

 .)٢(  هَّأنه قد لقي رب    واهللا موسىَِم فعل، سوءِغري

- عن سعيد ،ائبَّ عن عطاء بن الس،يكَنا رشث ،نا حييى بن آدمث ، أيب 
 ]٨:النمـل[  :  Mo  n m  l  k  j  iLعـن ابـن عبـاس  ،بريُبن ج

 .)٣(  املالئكة:قال Mo  nL  فيها،َّ وعزَّجل :قال
                                         

  . من طريق املصنف) ١٠٣ (»الرد عىل من قال القرآن خملوق«   )١(
  .  الواثق  ملا أثبت الرؤية وأن القرآن كالم اهللا تعاىل غري خملوققتله 

مام أمحـد وذكره اإل.  قد ختم اهللا له بالشهادة:لوقي و،حم عليهَّرتوي  يذكرهبن معني ىحييوكان 
  ).١٠/٣٠٣(» البداية والنهاية«   . لقد جاد بنفسه له،بنفسه هللا ما كان أسخاه ، :ا فقالًيوم

   .، وإسناده صحيح)١٦/١٥٨ (»تفسري الطربي«، و)٧٠( البن النجاد »..الرد عىل من قال «  ) ٢(
 ..).أخرجها واهللا كأهنا مصباح من غري برص): (٢٨(  ويف لفظ عند ابن النجاد   

 ابـن أيب »تفـسري«و. من طريـق املـصنف) ١٠٤( البن النجاد » الرد عىل من قال القرآن خملوق«    )٣(
  ).١٦١٢٩و١٦١٣٦(حاتم 

  . إسناده صالح): ٢٦٩ (»العلو«   قال الذهبي يف 
 Mm  l  kL : بقوله ِّاملعني يف التأويل أهل اختلف): ١٩/١٣٣ (»تفسريه«   قال ابن جرير يف 

 تعـاىل نـوره ارالنَّ وكانت ار،النَّ يف كان الذي وهو نفسه، بذلك جالله ّجل عنى: بعضهم فقال
، وابـن جبـري، ، ثم أسند هـذا القـول إىل ابـن عبـاس التأويل أهل من مجاعة قول يف ذكره

  اهـ. واحلسن، وقتادة
 إليهـا، انتهى حيث ًعظيام، ًهائال ًمنظرا رأى أتاها فلام ):٦/١٧٩ (»تفسريه«وقال ابن كثري يف 

 رضةُخـ ّإال الـشجرة تـزداد وال ًتوقـدا، إال النـار زدادتـ ال خـرضاء، شجرة يف تضطرم والنار
 تكـن مـلـ: وغـريه  عبـاس ابن  قال.امءّالس بعنان متصل نورها فإذا رأسه رفع ثم ونرضة،

َّيتوهج ًنورا كانت إنام ًنارا، َ ََ.  
   =رأى، ممـا ًتعجبـاُم  موسـى فوقـف. العاملني رب نور:  عباس ابن عن رواية ويف



 
   

٢٣٩ 

-]  أبو برش بكر بن خلف ، ثنا الفضل بن عنبسة، عن رشيك، عن 
ُعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبري،  :  M  k  j  i عن ابن عبـاسَّ

m  lL  اهللا:  قال .Mo  nL :ملالئكةا: قال.[ 

٥٨- عـن ،نا عوفث ،نا هوذة بن خليفةث ،اغاينَّ حممد بن إسحاق الص 
  وخلـَق،ِهِ بيد صلوات اهللا عليهَآدم   اهللاُ خلَق: قال، خالدأيبوردان 
 َوراةَّ التَ وكتب،هِ بيدَ القلم وخلَق،هِه بيدَ عرش وخلَق،هِبيد  َجربيل

  .)١( هِ غريه بيدِ عليهُعّ الذي عنده ال يطلَ الكتابَ وكتب،هِبيد

 

  

  
  

  

  

  

                                         
 ،املالئكـة مـن: أي  M o  nL ، قدس أي:  عباس ابن قال. النار يف من بورك أن وديفنُ

   اهـ.وقتادة واحلسن، جبري، بن وسعيد وعكرمة، عباس، ابن قاله
 »االبانة الكـربى«و. من طريق املصنف) ١٠٥( البن النجاد » الرد عىل من قال القرآن خملوق«   ) ١(

)٣/٣٠١/٢٣٠.(  
  .عن ابن عباس ) ١٠٩٥(وسيأيت نحوه ). ٥٥٨(م وقد تقدم نحوه برق. وإسناده حسن



    
   

٢٤٠ 

لَئِسع ما رفي الكُوي رسي وجلوسالر ب  عليه  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ِّبَّ الرُ وجلوس، يف الكريسَويُ رَّ عام  ؟عليه   

 ُ ويـذهب،ِؤيـةُّ أحاديـث الر:اديثحح هذه األِّصحُ ي أيب ُرأيت
 .)١(  وحدثنا هبا،ٍ ومجعها يف كتاب،ليهاإ

 -   أيب ،عـن ، عـن أيب إسـحاق،فيانُ عن س،نا عبدالرمحنث :قال 
 تبـارك وتعـاىل عـىل َإذا جلـس : قـال،مـر ُعـن ع ،عبداهللا بن خليفـة

 .)٣( د اجلديِحلَّالر ]ب/٣٥[ ِكأطيط )٢( ٌطيطَ له أَعِمُ س،ِّالكريس

                                         
  .كالمها من طريق املصنف) ٤٠(للدشتي  »إثبات احلد هللا تعاىل«، و)١٤٩ (»إبطال التأويالت«   )١(

 قـد : وقـال،ؤيـة فـصححهاُّحاديـث الرأبا عبداهللا عـن أسألت : عن املروذي:   وعند اخلالل
 ).٣/٤٥٣(» بيان تلبيس اجلهمية«  . لنسلم اخلرب كام جاء،تلقتها العلامء بالقبول

ٍصوت تقبض املحامل، أط أطيطا، وكل يشء ثقيل حيمل بعضه عـىل بعـض ): ُّاألط واألطيط  () ٢( ُ ُ َُ ّ ُ ً َِّ ُّ
ِأنينُها من ثقل احلمل: وأطيط اإلبل. ّالصياح: ُواألطاط. ُّيئط   ).٣٠ص (»العني«.    ِ

وقد خرجـت هـذا األثـر بـيشء مـن . يق املصنفمن طر) ٤٢( للدشتي »إثبات احلد هللا تعاىل«  ) ٣(
 للدشـتي »إثبات احلد هللا تعاىل وأنه جالس وقاعـد عـىل عرشـه«التوسع يف التعليق عىل كتاب 

وذكرت كالم أهل العلم يف تصحيح هذا احلديث، ومن ذلك ،:  
حديث عبداهللا بن خليفـة املـشهور  ):١٦/٤٣٤ (»الفتاوىجمموع «  ابن تيمية قال -١ 

  اهـ . ة قبلوهنُّّ أكثر أهل الس .. عن النبي،  روى عن عمرالذي ي
حديث حمفوظ من حـديث أيب إسـحاق  هذا ):٢/١١٩ (»العرش«الذهبي قال يف  قال -٢ 

 حديثـه يف ا وأخرجـ، حابةَّ مـن الـصٍحـدا من غـري وَعِمَبيعي إمام الكوفيني يف وقته، سَّالس
عـن عبـداهللا بـن خليفـة مـن  هبذا احلديث دَّ، تفر سنة سبع وعرشين ومائةِّويفُحيحني، وتَّالص

ّ لكـن هـذا احلـديث حـدث بـه أبـو إسـحاق ؛تعديل دماء التابعني، ال نعلم حاله بجرح والُق
ّفيان الثـوري، وحـدث بـه ُلك سذّفات، وحدث به كِّا له كغريه من أحاديث الصقرُبيعي مَّالس

      =      .           إرسائيل بن أيب بكري، ووكيع، عنىبريي، وحييُّالز أبو أمحد



 
   

٢٤١ 

 -  بـن ا عبـداهللا  عن، عن أيب إسحاق، إرسائيل:نا وكيع بحديثث ،أيب
  .ِّعىل الكريس  ُّبَّ الرَ إذا جلس: قال،مر ُعن ع ،خليفة

أدركنـا  : وقـال،ٌ وكيـعَ فغـضب،ٍه أيب عنـد وكيـعَّ سامٌلُ رجَّفاقشعر
 .)١( نكروهناُ ال يِحاديثثون هبذه األِّدُفيان حيُ وس،َعمشاأل

-  ِنيِسلم البطـُ عن م،هنيُّر الدَّ عن عام،فيانُ عن س،نا وكيعث ،أيب، 
 ،ِ القـدمنيُعِ موضُّالكريس:  قالعن ابن عباس  ،بريُعن سعيد بن ج

  .)٢( هَ قدرٌحدأ ُ ال يقدرُوالعرش

-  عن سـلمة بـن ،َةَحادُنا حممد بن جث ،نا أيبث ،مدَّنا عبدالصث ،أيب 
                                         

لـه، » د عـىل اجلهميـةَّالر وةنُّالس«وأخرجه أبو عبدالرمحن عبداهللا بن أمحد بن حنبل يف كتاب 
  :وقال. - ساقه م ث-فيان ُ عن سمهدي،عبدالرمحن بن  عن أبيه عن

  .-ثم ساقه  -  حدثنا وكيع بحديث إرسائيلأبيه،ا عن ًضياه أوور
 أخرجه احلافظ ضياء الدين املحدثني،حلديث صحيح عند مجاعة من وهذا ا: قلت: ال الذهبيق

فإن عنده أن العدل ! من رشط ابن حبان فال أدري أخرجه أم ال ؟و ، وه»صحيحه« املقديس يف
  . ذلك إسناد صحيح ف بجرح، فإنَعرُم يـّاحلافظ إذا حدث عن رجل ل

ألعمش، وإرسائيل، وعبدالرمحن بيعي، والثوري، واَّإسحاق الس  أبو:األئمةفإذا كان هؤالء 
 ووكيع، وأمحد بن حنبل، وغريهم ممن يطول ذكرهم وعددهم ،بن مهدي، وأبو أمحد الزبرييا

 هـذا احلـديث بـالقبول وحـدثوا بـه، ومل اقـوّجى، قد تلُّ ومصابيح الد،ج اهلدىُالذين هم رس
   ..بل نؤمن به! ؟ ونتحذلق عليهم ،ى ننكرهَّيطعنوا يف إسناده، فمن نحن حت نكروه، وملُي

   .  لشناعة شنعت، وإن نبت عن األسامعصفاته، ال نزيل عن ربنا صفة من :أمحدقال اإلمام 
فيان الثوري يف علمـه وفـضله، وكـان يـشبه بـه يف ُ سَفلفانظر إىل وكيع بن اجلراح الذي خ

   اهـ.) ن هلذا احلديثَّسمته وهديه، كيف أنكر عىل ذلك الرجل، وغضب ملا رآه قد تلو
 . عن أمحد) ٣٩٢( للذهبي »العلو«و. من طريق املصنف) ٤٣(للدشتي  »إثبات احلد هللا تعاىل«   )١(
قال األزهري . وغريهم) ١٥٦( البن خزيمة »التوحيد«وصححه، و) ٨٩( للدارمي »النقض«)   ٢(

 اهـ. هذه الرواية اتفق أهل العلم عىل صحتها): ١٠/٥٤ (»هتذيب اللغة« يف  
 ).١٧ (» اجلهميةالرد عىل«، وابن منده يف )١٠٠٢( البن منده »التوحيد«كام يف  زرعة   وصححه أبو 



    
   

٢٤٢ 

 َ موضـعُّ الكريس: قال،] [أيب موسىعن  ،مريُامرة بن عُعن ع، هيلُك
  .)١( حلَّ الرِ كأطيطٌيطِطأ وله ،ِالقدمني

- يف قولـه ٍعن أيب مالك ،يِّدُّ عن الس،ُ ثنا إرسائيل،ٌنا رجلث ، أيب 
 : MÅ  Ä     Ç  Æ   L ]التي َخرةَّن الصإ :قال، ]٢٥٥ :البقـرة 

 ،ِ من املالئكـةٌ عىل أرجائها أربعةِنتهى اخللقُ وم،ِةابعَّ السِحتت األرض
 ،ٍ ووجـه نـرس،ٍسـدأ ووجه ،ٍنسانإ وجه :ٍ وجوهُربعةأ منهم ٍلكَ مِّلكل

 ،مواتَّ والـسِ قـد أحـاطوا بـاألرض، عليهـاٌ فهـم قيـام،ٍووجه ثـور
 ٌعِ وهو واض:قال . العرش)٢( عند والكريس ،ؤوسهم حتت الكريسُور

 .)٣( ىل الكريس تبارك وتعاىل عِرجليه

 - إسحاق بن   ثنا:ليك بخطيإ ُ كتبت: العباس بن عبدالعظيم العنربيَّ إيل
ار ـَّ عن عمـ، عن أبيه، ثنا إبراهيم بن يوسف بن أيب إسحاق،منصور أبو عثامن

ن إ : قالعن ابن عباس  ،بريُ عن سعيد بن ج،سلم البطنيُ عن م،هنيُّالد
 َ قـدرُرِ ومـا يقـد،ملوضع قدميهألرض  السموات واَعِالكريس الذي وس

 ُثـلِ مَّ وعزَّمحن جلَّ الرِ يف خلقِمواتَّ وإن الس،هَ الذي خلقَّالعرش إال

                                         
ِّالـرد عـىل اجلهميـة«و. من طريق املـصنف) ٤١( للدشتي »إثبات احلد هللا تعاىل«  ) ١(  البـن منـده »َّ

  ). ٣/٩( الطربي »تفسري«، و)٦٠( البن أيب شيبة »العرش«و ،)١٧(
 ؛ ولكـن يـشهد لـه أثـر ابـن عبـاس ع مـن أيب موسـى   وفيه انقطاع، عامرة لـم يـسم

  ).  ١٧ (»الرد عىل اجلهمية« ابن منده يف املتقدم، وممن صحح أثر أيب موسى 
 ). حتت): (ب(   يف )٢(
، )٥٩١و١٩٥ (»العظمـة«، و)٥/٣٩٨( الطـربي »تفسري«، و)٢٠٦٢( ابن أيب حاتم »تفسري«   )٣(

  . األشعري: ، وأبو مالك هو)٨٦٤ (» والصفاتاألسامء«، و)٢١( للدينوري »املجالسة«و
  ).٢٠٣(وقد تقدم أثر قريب منه برقم .  وهذا األثر فيه ضعف



 
   

٢٤٣ 

 .)١( ة يف صحراءَّبُق

- فيانُ عن س-  املعمري:يعني -فيان ُ وأبو س،مهدي بن ا ثنا، أيب، 
 َّ إالِّ يف الكـريسُ واألرضُمواتَّ مـا الـس: قـال،اهـدُعـن جم ،عن ليث

 .)٢(  فالةٍ يف أرضٍةَكحلق

- عـاذ ُ أبـا مٍكري بن معروفُ بُعتِ سم: قال،نا نوح بن ميمونث ، أيب
-  :  Mحاك يف قولـه َّعـن الـض ،انَّيـَقاتـل بـن حُ عـن م،قايض نيسابور

9  8    7  6    5  4   3      2  1  0  /    .L ]٧:املجادلـــة[، 
 .)٣( ه معهمُلمِ وع،ِ هو عىل العرش:قال

-  أ/٣٦[نـا ث ،برييُّنا أبو أمحد الزث : بن عبدالعظيم العنربيُ عباسَّيلإ [

 إىل ٌمـرأةا جاءت : قال،عن عبداهللا بن خليفة ، عن أيب إسحاق،إرسائيل
  .دخلني اجلنةُ اهللا أن يُ ادع: فقالت،☺النبي 

إنــه  M  Ç  Æ           Å  ÄL « :ل وقــا، َّبَّ الــرَمَّ فعظــ:قــال
 وإن لـه ، أصـابعِ أربـعَ قيـدَّال إُنـهِ مُلُفـضَ فـام ي،َّ وعزَّ جلِ عليهُدُليقع

                                         
 ).٥٧١(ًوقد تقدم نحوه خمترصا برقم . ، وإسناده حسن)٧(  أليب الشيخ»العظمة«   )١(
 .، وهو صحيح عنه)٤٣٨(تقدم خترجيه برقم  )  ٢(
: وزاد فيه) ٢٦٨٩ (»اإلبانة الكربى«، و)١٦٩٨( أيب داود ، ومسائل)٣٣٧(  للكرماين»ُّسنةال«   )٣(

  ).١٣٦ (»العرش«وصححه الذهبي يف .  ُّهذه السنة]: ابن حنبل: يعني[قال أمحد 
  .معهم بعلمه: يف هذه اآلية وأن املراد هبا  قول اإلمامني مالك أمحد ) ١١( وقد تقدم برقم 

<  ?  @  M  A : ُّأهل السنة عىل أن معنـىوأمجع املسلمون من :   قال أبو عمر الطلمنكي 
BL ]ونحو ذلك من القرآن، أن ذلـك علمـه، وأن اهللا فـوق الـسموات بذاتـه، ] ٤: احلديد

  ). ١/١٨٦ (»بيان تلبيس اجلهمية«اهـ   . ًمستويا عىل عرشه كيف شاء



    
   

٢٤٤ 

 .)١( »َِبكُ إذا رِحلَّ الرِيطِا كأطًيطِطأل

-  قال،شعثنا إبراهيم بن األث ،حممد بن عيل بن احلسن بن شقيق : 
  :ياض يقولِضيل بن عُ الفُسمعت

 .  ٍ بال عملٌ قول :َانـمي اإل]إن[ : يقولونِرجاءإن أهل اإل

  .ٍعملال  و،ٍ املعرفة بال قول :ُانـيم اإل:ُويقول اجلهمية

   .)٢( ُ والعمل،ُ والقول،ُمعرفةـ ال :ُانـيم اإل:نةُّ السُويقول أهل

 - كري بن ُ عن ب، وسلم بن سامل،وبُنا نوح بن ميمون املرضث ،عمرَ أبو م
<  ?  :  Mعن ابن عبـاس  ، عكرمة عن،انَّ بن حيِقاتلُ عن م،عروفَم

B  A  @L ]بكم أينام كنتمٌمـِعال : قال]٤:احلديد .  

 .)٣( حاكَّ هو عن الض: وقال، عنهَ فرجع،خرىُ أًةَّعمر مرَثم حدثنا به أبو م   

- َةَصمِ أبـا عـُ سـمعت، أيبُسـمعت :قال ،ارميَّعيد الدَ أمحد بن س 
   ؟ هوِامءَّيف الس   عن اهللاٌلُوسأله رج

  .»؟  اهللاَأين «:َةَ سأل األمَحني ☺  بحديث النبيَثَّفحد
   .ِاءـ يف السم:قالت   

  . رسول اهللا:قالت. »؟ فمن أنا «:قال   
                                         

 والدشـتي يف ،)٢١ (»ُالفتيـا«، وابـن العطـار يف )١٥٣ (»املختـارةاألحاديث «  رواه الضياء يف ) ١(
ِهذا حديث صحيح، رواته عىل رشط البخاري ومسلم: ، وقال)٣٣ (»إثبات احلد«  اهـ. ُ

  ).٧١٩(، وسيأيت برقم )٩٧٩( للطربي) مسند ابن عباس(» ثارهتذيب اآل«  ) ٢(
 .نحوه عن وكيع ) ٣٠٤و٢٥٩( لآلجري »الرشيعة«  ويف 

  .، والصحيح أنه عن الضحاك كام قال املصنِّف)٨/٤٩(» الدر املنثور«كام يف أخرج ابن أيب حاتم   ) ٣(
 ). ٥٧٧( وقد تقدم نحوه برقم   



 
   

٢٤٥ 

  .)١( »أعتقها فإهنا مؤمنة «:قال

  .)٢( ن اهللا تعاىل يف السامءأن عرفت أ مؤمنة: ☺ها رسول اهللا َّ سام:قال

                                         
  ).١١٣٦(، ومسلم )٧٩٠٦(  رواه أمحد ) ١(
  . »ُّالسنة«عن عبداهللا يف ) ٣٦٦ (»العلو«   ذكره الذهبي يف )٢(

 أن عـىل دليـل  اهللا رسـول حـديث ففـي): ٦٣ (»الرد عىل اجلهميـة« يف  قال الدارمي 
 جيـز مل فـأعتق اًعبد كان ولو ،بمؤمن فليس األرض دون السامء يف  اهللا أن يعلم مل اإذ الرجل

 معرفتهـا إيامهنا أمارة  جعل اهللا رسول أن ترى َأال السامء يف اهللا أن يعلم ال إذ ،مؤمنة رقبة يف
  اهـ.السامء يف اهللا أن

عىل خلقه، وهلذا هم حياولون وهذا احلديث من أشد األحاديث عىل معطلة علو اهللا تعاىل :   قلت
الطعن فيه سنده ومتنه بل ما أتوه من املكر والتلبيس حتى ينفوا من دل عليه رصاحة من إثبات 

ما قاله ابن حجر العسقالين يف رشحه لـصحيح : ومن أعجب ما وقفت عليه من ذلك! العلو 
َّال إله إال : (ن اليهودولو قال من ينسب إىل التجسيم م): ٣٥٩/ ١٣(» الفتح«البخاري املسمى بـ

ّإال إن كان عاميا ال يفقه معنى التجسيم، فيكتفـى منـه !  ، مل يكن مؤمنًا كذلك)الذي يف السامء
، »؟فأين اهللا«: قال. نعم: ، قالت»؟ أنت مؤمنة«:  بذلك، كام يف قصة اجلارية التي سأهلا النبي

  اهـ. يث صحيح أخرجه مسلموهو حد. »اعتقها فإهنا مؤمنة«: فقال. يف السامء: قالت
 واملجسم -فعنده أن اليهودي إذا نطق بكلمة التوحيد واعتقد أن اهللا تعاىل يف السامء فهو جمسم   

ً ال يقبل منه نطقه بالشهادة إال أن يكون جاهال بعقيدة املجـسمة، كحـال األمـة -عندهم كافر  َّ
  .نعوذ باهللا من ذلك. ة املجسمة قوهلا لكوهنا جاهلة بعقيد السوداء التي قبل منها النبي

¤  ¥  ¦  §   M  :قولــه): ٦٨/ ٢(» نكـت القـرآن«يف  قـال الكرجـي القــصاب   
  ª  ©  ¨L] دليل عىل أن اهللا جل جالله بذاته يف السامء عىل العرش] ٥٠:النحل .  

 وهذا واهللا من املصائب العظيمة أن يضطرنا جهل املعتزلـة واجلهميـة، وسـخافة عقـوهلم إىل  
وهـؤالء :  وقـال- ثم ذكر احلـديث - .تثبيت هذا عليهم، وهو يشء ال خيفى عىل نوبية سوداء

اجلهلة األعداء هللا يزعمون أنه يف األرض بنفسه كام هو يف السامء، وهو يف كل موضع مـن الـرب 
ًوالبحر واهلواء، وينكرون أنه عىل العرش سبحانه وتعاىل عام يقولون علوا كبـريا وكيـف كـام . ً

 إلخ.. M  §  ¦  ¥  ¤L : وهو يقول - لعنهم اهللا - ولونيق
 



    
   

٢٤٦ 

 - َهيم الدورقي أمحد بن إبرا  عبـداهللانا ث ،نا عيل بن احلسن بن شقيقث ،َّ
 فيان الثوري عـن قـول اهللاُ سُسألت : قال،نا معدانث ،يِّبَّبن موسى الضا
:  MB  A  @  ?  >L ،١( هُ علم:قال(. 

 -  ،إن كـان :بـاركُ قـال ابـن املنا عـيل بـن احلـسن،ث أمحد بن إبراهيم 
فيان الثـوري ُ سـُسـألت :)٢(  قال،-  فمعدان:ِبدالن األِراسان أحد مُبخ

  .هُ علم:قال، :  MB  A  @  ?  >L عن قول اهللا

- عبـداهللا بـن ُ سألت: قال،نا عيل بن احلسنث ، أمحد بن إبـراهيم 
  ؟ نا ّ ربَفِ كيف ينبغي لنا أن نعر:باركُامل

نه إ :ُجلهمية كام تقول اُ وال نقول،هِ عىل عرشِ السابعةِ عىل السامء:قال
 .)٣ (ِ يف األرض:يعني. ناُهاه

  

  
  
  

                                         
 البــن بطــة »اإلبانــة الكــربى«، و)٦٥٤( لآلجــري »الــرشيعة«، و)٤١٢( للكرمــاين »ُّالـسنة«   )١(

  ). ٢٨ (»خلق أفعال العباد«، و)٦٧٢(بتحقيقي، والاللكائي ) ٢٦٩١(
  . وهذ األثر ثابت عن معدان): ١٥٨ (»العرش« قال الذهبي يف 

                . معدان :   القائل هو) ٢(
 ).٢٢(    تقدم خترجيه برقم )٣(



 
   

٢٤٧ 

ئل عن اإلس١( مرجئةـد على الميان والر(   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                         
   ؟ن همَ املرجئة م:سمعت أمحد وقيل له): ١٨٦ (»ُّالسنة « يف الكرماين  قال حرب )  ١(

  .   من زعم أن اإليامن قول: قال  
  . َّاإليامن ال يكون إال بعمل: قال أمحد) ٩٦٢( للخالل »ُّالسنة«   ويف 

سألت إسحاق بن راهويه عن املرجئة مل سـموا : أخربين حممد بن حييى قال) ١٠٩٩(ند اخلالل    وع
  . املؤمن مغفور له هو يف اجلنة: ، ويقولونألهنم ال يرجئون الذنوب إىل اهللا : مرجئة ؟ قال

مرجئـة وهـم ال يرجئـون : فلـم قيـل: فقيـل إلسـحاق.    وغريهم يردون الذنوب إىل اهللا 
 بخالفه، إهنم سموا هبذا االسم ألهنم يقولون: قال النرض بن شميل:  ؟ فقال اهللا الذنوب إىل

مة، وهم يقولون َبمنزلة املحكِّ   ..َّال حكم إال هللا، وبمنزلة القدرية وهم يقولون بخالف القدر: ُ
مـن تـرك : ًإن قومـا يقولـون: غلت املرجئة حتى صار مـن قـوهلم: قال إسحاق بن راهويه

وم رمضان، والزكاة، واحلج، وعامـة الفـرائض مـن غـري جحـود هبـا، إنـا ال املكتوبات، وص
ّنكفره، يرجى أمره إىل اهللا بعد إذ هو مقر، فهؤالء املرجئة الذين ال شك فيهم ٌّ ُ   إلخ  .. ّ

هم الـذين يزعمـون أن ): املرجئة): (بتحقيقي / ٩٢ (»ُّالسنة« يف قال حرب الكرماين 
يـامن رشائـع، وأن اإليـامن جمـرد، وأن النـاس ال يتفاضـلون يف اإليامن قول بال عمـل، وأن اإل

اإليامن، وأن إيامهنم وإيـامن املالئكـة واألنبيـاء واحـد، وأن اإليـامن ال يزيـد وال يـنقص، وأن 
ُاإليامن ليس فيه استثناء، وأن من آمن بلسانه ومل يعمل فهو مؤمن حقا، وأهنم مؤمنون عنـد اهللا  ّ ِ ِ

  اهـ  .  قول املرجئة، وهو أخبث األقاويل، وأضله، وأبعده من اهلدىبال استثناء، هذا كله
ثـم .. : وهو يتكلم عىل مرجئة الفقهـاء) ٧/٧٠٥ (»جمموع الفتاوى« يف قال ابن تيمية 

 َّوقـد نـص.  . وتغلـيظ القـول فـيهم، وتبديعهم،لف واألئمة اشتد إنكارهم عىل هؤالءَّإن الس
   اهـ... ري هؤالء املرجئةأمحد وغريه من األئمة عىل عدم تكف

ومن قال بحصول اإليامن الواجب بدون فعل يشء من الواجبات، سـواء : )٧/٦٢١(وقال 
ا، وهذه بدعة اإلرجاء التي ا خطأ بينًً كان خمطئ ..ا منهًا له، أو جزءًجعل فعل تلك الواجبات الزم

  اهـ. غليظة ما هو معروفلف واألئمة الكالم يف أهلها، وقالوا فيها من املقاالت الَّأعظم الس
ً كغريه من أئمـة الـسنة كتابـا كـامال يف اإليـامن والـرد عـىل قد أفرد اإلمام أمحد : قلت ً

َّ،  وقـد مـن اهللا »ُّالسنة«ًاملرجئة، وقد رواه كامال اخلالل عن شيخه املروذي رمحهام اهللا يف كتابه 
ًعيل فقمت بإخراجه وحتقيقه مفردا مع جمموعة من كتب اإليام   .   واحلمد اهللا عىل توفيقه. نَّ



    
   

٢٤٨ 

-  أيب :؟ ِرجاء عن اإلَِلئُ وس  

 َ ورشب إذا زنـى،ُ وينقصُ يزيد،ٌ وعملٌ قول:ُيامن اإل:ُ نحن نقول:فقال
  . إيامنهَ نقصَاخلمر

- ولكـن ؛ُ وينقصُ يزيد،ٌ وعملٌ قولُيامن اإل:ُ يقولٍجلَ أيب عن ر 
 .)١( اًرجئُ أرجو أن ال يكون م:قال ؟ ٌرجئُمأ ي؛ال يستثن

                                         
ٌاإليامن قـول وعمـل، يزيـد ويـنقص؛ فهـو : إن كان ممن يقول): ١٠٥٩( للخالل »ُّالسنة«   ويف )١( ٌ

   ).١٠٠٩(للخالل  »ُّالسنة«: وانظر.  أسهل عندي
ًكان األوزاعي يرى االستثناء وتركه مجيعا واسعا): ٦٠ص  (»اإليامن« يف ُ   وقال أبو عبيد  ً.  

  . أليب عبيد» كام بينت ذلك يف حتقيقي لكتاب اإليامنوال يثبت هذا عن األوزاعي : لت  ق
  . ُّومن أئمة أهل السنة من كان يذهب إىل اإلنكار عىل من مل يستثن، ويصف تاركه باإلرجاء

بـن ء وعطـا،  وليـث، ومغـرية، ومنـصور،كان األعمش: .. قال جرير بن عبداحلميد 
فيان ُ وسـ،ربمةُ وابن شـ، والعالء بن املسيب، وعامرة بن القعقاع، خالد وإسامعيل بن،ائبَّالس

 ويعيبون ، نحن مؤمنون إن شاء اهللا:يات يقولونَّ ومحزة الز، وأبو حييى صاحب احلسن،الثوري
    ).٦٧٥(اهـ كام سيأيت هاهنا برقم . ي يستثنعىل من ال

  .إلرجاء إذا ترك االستثناء فهو أصل ا: قال عبدالرمحن بن مهديو
  .  ِأنا مؤمن ومل يستثن فهو مرجئ: من قال: وقال سفيان الثوري 

كأمحد، وإسحاق، : ُّ عن أئمة السنة الذين أدركهم»عقيدته« يف وحكى حرب الكرماين 
  .ُمن لـم ير االستثناء فهو مرجئ: ّوغريهم أهنم كانوا يقولون.. ُواحلميدي و

فليس خيالف االستثناء يف اإليامن ويأبى قبولـه ): ١٢٧٧ (»اإلبانة الكربى« وقال ابن بطة يف 
ِإال رجل خبيث مرجئ ضال، قد استحوذ الشيطان عىل قلبه، نعوذ باهللا منه ٌّ َّ ُ   اهـ . َُ

َوممن بوب عىل وجوب االستثناء الاللكائي  َّ َ قـال)٥/٩٦٥ (»ُّاعتقاد أهل السنة« يف ، :
 ، والتـابعني مـن بعـدهم، والصحابة، ل اهللاوي عن رسوُ وما ر، من كتاب اهللاَرِكُاق ما ذيِس(

  ).والعلامء اخلالفني هلم يف وجوب االستثناء يف اإليامن
، )٢٨٣( لآلجـري »الـرشيعة«، و)١٠٦١(، واخلـالل )١٤٧و١٠( للكرماين »ُّالسنة«:  انظر

 ).٢٠٨ص ( البن البناء »الرد عىل املبتدعة«وقد فصلت يف هذه املسألة يف التعليق عىل كتاب 



 
   

٢٤٩ 

- رسـول اهللاُقـول[ :ين ال يـستثنَة عىل مَّجُ احل]:يقول[  أيب  ☺ 
   .]»قونِ بكم الحن شاء اهللاُإوإنا  «:ألهل القبور

يك بن أيب َ عن رش،هري بن حممدُنا زث ،حدثنيه عبدالرمحن بن مهدي :قال أيب
 ☺ كان رسول اهللا :قالت عائشة ] ب/٣٦[ أن ،سارَ عطاء بن ي]عن[ ،نمر

 .)١(  هذا الكالمُ فيقول،َ إذا كانت ليلة عائشةُخيرج

 -  بـنا مـروَ عن حممـد بـن ع، أيب ذئب]بنا[  أنا،نا يزيد بن هارونث ،أيب 
 فبـي ؛ القـربُأمـا فتنـة« : قـال☺ ن النبيأ ، عن عائشة ، عن ذكوان،عطاء

 : ويقـال،ك منهاُ هذا مقعد:ويقال «:فذكر احلديث ،»..سألونُي تِّ وعن،فتنونُت
  .)٢( » إن شاء اهللاُبعثُ وعليه ت،َّتِ وعليه م، كنتِعىل اليقني

- عـن أيب هريـرة ، فحدثني سعيد بن يسار: حممد بن عمرو ، عـن 
َّ السالم ]َّالصالة و[ عليه النبي

)٣( . 

                                         
  .من طريق املصنف) ١٢٨٣ (»اإلبانة الكربى«   )١(

  ).٢٢١٥(، ومسلم )١١ (»اإليامن«، و)٢٥٤٧١ (»املسند«واحلديث رواه أمحد يف 
 إىل حـديث ابـن ُذهـبأ : يقول أمحد بن حنبل سمعت: إسحاققال )١٠٦٥(اخلالل وعند 

 ونخشى ، جئنا بالقول فقد، الفعل: والعمل، ألن اإليامن قول؛ يف االستثناء يف اإليامن مسعود
   . أنا مؤمن إن شاء اهللا: نقول، فيعجبني أن نستثني يف اإليامن،طنا يف العملّأن نكون قد فر

االستثناء  »وإنا إن شاء اهللا بكم الحقون «:ئل عن قول النبي ُ وسمعت أبا عبداهللا وس:قال
 أو ، علـيهم سـلمع الـذي ال يدري أيدفن يف املوض، عىل البقاع: قال ؟ يقعٍ يشءّهنا عىل أياه

 ).١٢٠٨و ١٢٠٦ (»اإلبانة الكربى«: وانظر. غريه
  .، وهو حديث صحيح)١٧ (»اإليامن«يف ، و)٢٥٠٨٩ ( »املسند« يف رواه أمحد)   ٢(

 هبذا احلديث عىل إثبات االستثناء يف اإليـامن، وأنـه لـيس مـن واحتج اإلمام أمحد : قلت
  .» إن شاء اهللاُعثبُوعليه ت.. «: باب الشك، وذلك يف قوله

 ).٢٥٠٩٠(   رواه أمحد )٣(



    
   

٢٥٠ 

   .واءَ سَ عائشةِ مثل حديث، هذا احلديثَفذكر
ُصريُ إنام ن:قال أيب  .)١(  ألن القول قد جئنا به؛ِ عىل العملَ االستثناءِّ

- عن علقمة بن ،فيانُنا سث : قاال، وأبو أمحد،شامِعاوية بن هُنا مث ، أيب 
هـم ُمِّعلُي :☺  كان رسول اهللا: قال،عن أبيه ،ريدةُبن بليامن ُعن س ،رثدَم

 ِيارِّ الـدَم أهلُ عليكُالمَّالس «:هم يقولُ فكان قائل،ِِرإذا خرجوا إىل املقاب
  .)٢( »قونِ بكم الح وإنا إن شاء اهللاُ،ن املؤمنني واملسلمنيِم

- ل يقـو،-  الثـوري:يعني - فيانُ سُسمعت ،عيمُنا أبو نث ، أيب: 
 .ُ وينقصُ يزيدُيامناإل

- ن أصحابنا وال ِكنا مَ ما أدر: حييى بن سعيد يقولُسمعت ، أيب
 .ٌ وعملٌ قولُيامن واإل،ِ عىل االستثناءَّالإبلغني 

 .نا مؤمنأ : أن يقولُنكرُفيان الثوري يُ وكان س:قال حييى

 .)٣( قصان ورآهيادة والنُِّّ حييى الزَنَّسَوح

                                         
  .نحوه) ١٠٦٥(، واخلالل )١٧٧١( أيب داود »مسائل«، و)١٨٩٣( ابن هانئ »مسائل«  ) ١(

ٌاإليـامن قـول وعمـل، فجئنـا بـالقول، ومل : قال أمحد )  ١٧٧٠( أيب داود »مسائل«  ويف  ٌ
    .ُنجيء بالعمل، فنحن مستثنون يف العمل

 : فقـال ؟عن االستثناء يف اإليـامنأمحد  سألت :قال أبو جعفر املوصيل)  ٢/٢٨٢ (»حلنابلةطبقات ا«   ويف 
   .ِا للعملً واحتياطً خمافةِّ استثناء عىل غري شك، وهو قول الثوري، ابن مسعود وغريهى قد استثن،نعم

 ال عـىل ، االستثناء يف اإليامن.. ّمن صفة أهل احلق): ٢/٦٥٦ (»الرشيعة« يف    وقال اآلجري 
 عندهم أن االستثناء يف األعامل  ..ف التزكية ألنفسهم من االستكامل لإليامنو ولكن خ..ك ّجهة الش

 والنـاس ،حلقيقـة اإليـامن ام االستثناء يف األعامل املوجبةّ وإن،ال يكون يف القول والتصديق يف القلب
 اهـ ..ة اإلسالمّي أحكام مل وبه جتر، وبه يتناكحون، به يتوارثون،اهر مؤمنونّعندهم عىل الظ

 ).٢٢١٧(، ومسلم )٢٢٩٨٥(   رواه أمحد )٢(
  !من طريق املصنف، مع اختالف يف ألفاظه ) ١٢٧٥ (»اإلبانة الكربى«   )٣(



 
   

٢٥١ 

- ١(ُ وينقصُ يزيدُيامن اإل:ا يقولً وكيعُ سمعت:يب أ(.  

 .)٢( فيان يقولُوكذا كان س

- مثل ، بن يوسفِاجَّ ترى إيامن احلج: يقولٌ كان وكيع: أيب قال 
 .)٣(!  ؟ ريض اهللا عنهامَمرُ وعٍإيامن أيب بكر

- أيب  ،؟  مـؤمن:َئلُ إذا س: يقولَيينةُفيان بن عُ سمعت س 
ِم جيـل  . يف إيامينُّكُ وال أش،اي بدعةَّسؤالك أيو  ،هـْبُ

  .ُيامن ينقص إن اإل:ن قالَف معنُِّتوال 

 .)٤ (ِّكَّ يف الشٍلِ وليس بداخ،]كرهُ يَليس[ ، اهللاَإن شاء: إن قال

                                         
، )١٣٥٥( صالح »مسائل«، و)٣٦١٥ (»العلل ومعرفة الرجال«، و)١٧٩( ألمحد »اإليامن« و

    ).َّوحسن حييى االستثناء ورآه : ( ولفظه
 ).  ٢٨٠(» الرشيعة«، و)١٣٤١و١٠٥٢و١٠١٥(، واخلالل )١٧٧٤و١٧٧٢( أيب داود  »سائلم«و

 اًقومـ عنـدنا إن :قلـت اًوكيعـ سـألت :مقاتل بن حممدقال ): ٤٨١( للهروي »ذم الكالم«  ويف ) ١(
 ّإال قول ئجيز ال :اإليامن أهل قال. اخلبثاء املرجئة هؤالء :فقال ،)يزداد ال اإليامن إن( :يقولون

 عن سألناه ليتنا فيا :مقاتل ابن قال. آخر يشء جلاءكم بقيتم قد لو ،نةُّالس وبإصابة، وبعقد ،بعمل
 . اليشء ذلك

 صـالح »مـسائل«و، )٢٥( ألمحـد »اإليـامن« .من طريـق املـصنف) ١٢٢٧ (»اإلبانة الكربى«  ) ٢(
 ). ١١٨٧و١٠١٧(، واخلالل )١٧٦٤( أيب داود »مسائل«، و)١٣٥٣(

  ).١٠٣٠(، ومن طريقه اخلالل )٥٣٧( صالح »مسائل«   )٣(
 اسـتثنيت إن: فقيل أليب عبـداهللا : بإسناده من مسائل املروذي قال) ١٣٦٣ (»اإلبانة الكربى«  ويف 

احلجاج بن يوسف يكون إيامنـه مثـل إيـامن : ثم قال أليب عبداهللا. ال: يف إيامين أكن شاكا ؟ قال
: فاملرجئـة يقولـون: قـال. ال:  ؟ قـال ثل إيامن النبـيفيكون إيامنه م: قال. ال: أيب بكر؟ قال

 .اإليامن قول
  . من طريق املصنف) ١٢٩٨ (»اإلبانة الكربى«   )٤(



    
   

٢٥٢ 

- عندنا مؤمنون ُاس النَّ:فيان الثوريُ قال س: قال،نا وكيعث ، أيب 
ي ما حالنـا ِ وال ندر، ونرجو أن يكونوا كذلك،ِ واملواريثِحكاميف األ

 .)١(  عند اهللا
 -  أيب ، َوذكـر -  سـفيان ُ سـمعت: قـال،ريَمُنا عبداهللا بن نث 

 .   عىل غريهَ أدركنا الناسٌدثُ حمٌ رأي: فقال،- رجئةُمـال

-  عـن ، أنا سفيان الثـوري،انَّمد بن حسَّالص] أ/٣٧[ نا عبدث ،أيب 
 .ُ ويـنقصُ يزيـدُيـامن اإل: قـالٍجماهـدعـن  - ابـن أيب زيـاد: يعني -ديزي

 . )٢( ٌ وعملٌ قولُيامنواإل
                                         

، واخلالل )١٧٧١( أيب داود »مسائل«، و)١٣٥٤( صالح »مسائل«، )٤٩( ألمحد »اإليامن«و   
   ).٧١٧ ( وسيأيت كذلك برقم.والزيادة منه) ٢٨٠ و٢٧٩ (»الرشيعة«، و)١٢١١و١٠٧٠(

 سـألني إذا :لـه قيل عبداهللا أبا أن ،املزين أرصم بن أمحد أخربين :قال )١٠٦٨(وعند اخلالل 
 قال .إيامننا يف نشك ال :قال أو ،إيامنك يف يشك ال ،بدعة إياك سؤاله :قال؟  أنت أمؤمن الرجل

  .ورسله ،وكتبه ،هومالئكت ،باهللا آمنت :طاووس قال كام أقول :قال عبداهللا أبا أن وحفظي :املزين
 ). ١٢٢٤( البن بطة »اإلبانة الكربى«يف   وانظر نحوه قول األوزاعي

     .من طريق املصنف) ١٢٧٦ (»اإلبانة الكربى«   )١(
، )١٧٧٥( أيب داود »مــسائل«، و)١٣٥٦( صــالح »مــسائل«، و)١٨٩( ألمحــد »اإليــامن«   و

  ). ٧٩٣(رقم وسيأيت كذلك ب.  أيب داود: من طريق) ١٣٥١و٩٦٩(واخلالل 
..  : سـمعت الثـوري يقـول:وكيـع قـالمـن طريـق ) ٣/٣٧١ (»تارخيه«   ورواه اخلطيب يف 

 نحن املؤمنون ،ٌّ من قال بقول سفيان هذا فهو عندنا شاك: وقال أبو حنيفة: قال وكيعثم . وذكره
  .ةرأُ وقول أيب حنيفة عندنا ج، ونحن نقول بقول سفيان: قال وكيع !!اهنا وعند اهللا حق

 ، من طريق األحكـام واملواريـث أنا مؤمن عند نفيس: سألت أمحد عمن قال:يقال الشالنج   
 ).٧/٢٥٣(» جمموع الفتاوى «.   ليس بمرجئ: قال ؟وال أعلم ما أنا عند اهللا

ًوأما عىل أحكام الدنيا فإهنم يـسمون أهـل امللـة مجيعـا): ٦٨ص (»اإليامن«ُ    قال أبو عبيد يف  َُّ 
  اهـ. ُن واليتهم وذبائحهم وشهاداهتم ومناكحتهم، ومجيع سننهم إنام هي عىل اإليامنمؤمنني؛ أل

: وهو حديث غريـب، قـال عبـداهللا: (من طريق املصنف، وزاد فيه) ١٢٥٠ (»اإلبانة الكربى«   )٢(



 
   

٢٥٣ 

- أيب  ، يـكَ ورش،ٌ قال مالك: قال،زاعيُنا أبو سلمة اخلث، 
 ُ ومحاد،َ سلمةُ بنُ ومحاد، وعبدالعزيز بن أيب سلمة،وأبو بكر بن عياش

 .ُ والعمل،ُقرار واإل،ُفةِمعرـ ال :ُيامن اإل:بن زيدا

 ُسالم اإلُ وجيعل،سالميامن واإل بني اإلُقِّفرُاد بن زيد كان يَ أن محَّإال
  .)١( ايامن خاص واإل،اعام

-  قال منـصور بـن  : قال،محر عن جعفر األ،مريُنا عبداهللا بن نث ،يبأ
 .تدعةبُمـ الُالةَّ الضُرجئةُمـ الِ كام قالتُ ال أقول:ٍر يف يشءِعتمُمـال

                                         
: قال جماهد: حدثنا عبيداهللا بن موسى، عن سفيان، قال: وأكثر علمي أنني سمعته من أيب، قال

  ).١١٠٨(اهـ  ورواه ابن بطة من طريق آخر ). يزيد وينقصاإليامن 
 ).٦٧٣(وسيأيت قول جماهد كذلك .  من طريق املروذي عن أمحد) ١١٤٤(  ورواه اخلالل 

: قـال ابـن بطـة: (من طريق املصنف، والفضل بن زياد؛ وفيه زيادة) ١١٨٢ (»اإلبانة الكربى«  ) ١(
نـرى أن الكلمـة اإلسـالم، : قـال الزهـري: ولسمعت أبا عبـداهللا يقـ: وزاد الفضل بن زياد

  ).واإليامن العمل
من طريـق ) ١٢٤٩و١٠٠٦(، واخلالل  )١٣٥١ (»مسائل صالح«، و)٨٧( ألمحد »اإليامن«  و

 ).١٤٩٩(املروذي، والاللكائي 
           .اإلسالم غري اإليامن: عن حنبل، عن أمحد قال) ١٠٧٤(   وعند اخلالل 

    ؟ يشء حتتجّي بأ: فقلت له. نعم:فقال يل؟ يامن  تفرق بني االسالم واإل:د قلت ألمح: امليموينقال   
 )٧/٢٥٣( »جمموع الفتاوى« ].١٤: احلجرات[ M     f  e   d  c  b  a  `_   ̂ ]L :قال يل   

محد بني اإلسالم واإليامن فكـان أ وأما تفريق ):٧/٣٧١(» جمموع الفتاوى«   قال ابن تيمية يف 
 ، اإلسالم الكلمـة: وكان إذا قرن بينهام تارة يقول،اخلالف وال جيزم به وتارة حيكى ،يقوله تارة

 اإلسـالم جمـرد : قول مـن يقـول: أن هنا قولني متطرفني:واملقصود هنا .. وتارة ال يقول ذلك
 مسمى اإلسـالم : وقول من يقول. واألعامل الظاهرة ليست داخلة يف مسمى اإلسالم،الكلمة

  اهـ. ي وكالمها قول ضعيف خمالف حلديث جربيل وسائر أحاديث النب .واإليامن واحد
 ، واحلجـة يف ذلـك مـن كتـاب اهللا،التفريق بني اإلسالم واإليـامن / ٣/٦٠٢(اخلالل :    انظر

 ).١/٤٠٦ (»احلجة يف بيان املحجة«و ). والتابعني، وأقوال أصحابه،وسنة رسوله 
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- ُخبثأ هم :رجئة فقالُامل وذكر، ا رشيًكُ سمعت،اجَّنا حجث ، أيب 
 . ولكن املرجئة يكذبون عىل اهللا تعاىل؛اًبثُ خِافضةَّك بالرُسبَ وح،ٍقوم

 - ٍوائـل أيب عـن ،غريةُ ومِعمش عن األ، أنا رشيك،اجَّنا حجث ، أيب: 
 : فقـال،ِيـامن يف اإل][ ل عبـداهللا قوهَمرجئة بلغـن الِ م)١( اًأن حائك

 .)٢( مـن عالِ مٌةَّزل
-  عـن عطـاء بـن ،لمةَنا محاد بن سث ،نا عبدالرمحن بن مهديث ،أيب 

 .)٣( ابئنيَّ الصُثلَ مِرجئةُ املُثلَ م: قال،بريُعن سعيد بن ج ،ائبَّالس
-  قـال ]:لقـا[ ،نـا سـعيد بـن صـالحث ،فيانُنا سـث ،لَّنا مؤمث ،أيب 

  .)٤( ِقةِزار األِن فتنةِ مِةُّم عىل هذه األ أخوُفِرجئةُ املِ ألنا لفتنة:إبراهيم

                                         
 ).٢٧/١٣٠ (»ج العروستا«.    الذي ينسج الثياب:    احلائك)١(
من ) ١٤( البن شاهني »ُّرشح مذاهب أهل السنة«، من طريق املروذي، و)١١٦٠ و١١٣٠(اخلالل    )٢(

  .من طريق الدوري، عن حجاج األعور به) ١٧٨٣(والاللكائي .  طريق الفضل بن زياد، عن أمحد
 احلارث بن عمرية  يصح قول:احلسن بن حممد أنه سأل أبا عبداهللاقال  )١٠٦٢(اخلالل وعند 

.   عىل االسـتثناء: أصحابه يعني، كذلك ال يصح: فقال ؟ رجع عن االستثناء أن ابن مسعود
ا بلغه قول  أن حائًك: عن أيب وائل، عن األعمش ومغرية، عن رشيكا،ً سمعت حجاج:ثم قال
؟   همتموهم أيف اجلنة أال سأل:يقال ، إنا مؤمنون: إن قالوا: حيث قال له: يعني. زلة عامل: قال،عبداهللا

  اهـ . باالستثناء: كذلك أصحابه يقولون: وقال.اًا شديدً رجع عن االستثناء إنكار:وأنكر أمحد قويل
  .وهو أثر ضعيف كام بينت ذلك يف حتقيقي له) ٧٦ (»اإليامن«ًورواه مطوال ابن أيب شبية يف 

، )١٣٥٥(، واخلـالل )١٩٣(محد  أل»اإليامن«و .من طريق املصنف) ١٣١٣ (»اإلبانة الكربى«   )٣(
  . من طريق حنبل) ١٨١٣(من طريق املروذي، والاللكائي ) ٣٠٠ (»الرشيعة«و
ًمفصال وموضحا) ٦٤٢(وسيأيت يف أثر    ً ُ.  

الصابئون؛ ألهنم فارقوا دين اليهـود : ومنه. ٍاخلارج من دين إىل دين: عند العرب) الصابئ(  و
 ).٢/٦١٠(َّسمعاين  لل»جمموع غرائب احلديث«.    والنصارى

 =،)١٣٦٠ (، واخلـالل)١٩٨( ألمحـد »اإليـامن«و. من طريق املـصنف) ١٣١٦ (»اإلبانة الكربى«   )٤(
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-  تركـت: قـال إبـراهيم:فيان يقـولُ سُسمعت ،لَّنا مؤمث ،أيب ِ 
 .)١( ريِن ثوب سابِ مَّقَرأ َينِّ الدُرجئةُامل

- يعيـبُان إبراهيمك : قال،ٍ عن ابن عون،نا محادث ،نا يونسث ، أيب ُ 
 .رجاء قوله يف اإلٍّعىل ذر

- ٍبـريُكيم بن جَ عن ح،نا سعيد بن صالحث ،نا حممد بن برشث ، أيب، 
دهتم ِن عـِ مِسالم اإلِ عندي عىل أهلخوُفأ ُرجئةُ امل:ُقال إبراهيم :قال

 .قةِزارن األِم

 - غري  - بري ُقال سعيد بن ج : قال، عن أيوب،نا إسامعيلث ، أيب
أنـه كـان يـرى : يعني - . اًس طلقِالُجت  ال:-  ذاك لهٌرِوال ذاك، سائله

 .-  رجئةُمـرأي ال

- عن ،مروَ ع عن صفوان بن،نا إسامعيل بن عياشأ ،يثمَنا هث ، أيب 
 ُيـامن اإل: أنه كـان يقـول،عن أيب هريرة  ،يِمَبيعة احلرضَعبداهللا بن ر

 .ُ وينقصُيزداد

                                         
  .عن سفيان به، من طريق ابن مهدي) ٩٥١(واخلالل . من طريق حنبل) ١٨٠٦(والاللكائي 
مـوت  عقـب تهموقعت فتنأتباع نافع بن األزرق، وهم فرقة من فرق اخلوارج، : واألزارقة

  .  واستمرت أكثر من عرشين سنة،يزيد بن معاوية
ِما ابتدع يف اإلسالم بدعة هي أرض عـىل أهلـه : عن الزهري) ١٣٣٤ (»اإلبانة الكربى«ويف  ِِ ُّ ٌ ُ

  . اإلرجاء: يعني. ِمن هذه
، وسـيأيت كـذلك بـرقم )٣٤٥ و٢٨٨ و٢٧٦: (وقد تقدم يف ذم املرجئة آثـار كثـرية، ومنهـا

  ).٧١١ و٦٢٠ و٦٠٧(
  ).١٣٦١(، واخلالل )١٩٩( ألمحد »اإليامن«و. من طريق املصنف) ١٣١٩ (»اإلبانة الكربى«   )١(

  .هو الثوب الرقيق الذي ال يسرت ما حتته:   والثوب السابري
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- ]ن بـ زيـِرَح عن ،اشَّ أنا إسامعيل بن عي،َجةِيثم بن خارَنا هث ، أيب
 ُيامن اإل: أنه كان يقول][ رداءَّعن أيب الد ، بن حممدِ عن احلارث،ثامنُع

 . )١ (]  وينقصُيزداد

 - عن أيب جعفر اخلطمـي،َلمةَنا محاد بن سث ،سلمُبن م نا عفانث ، أيب ، 
 إن:  أنـه قـال،َةَاشـُمري بن حبيـب بـن مخُعن جده ع] ب/٣٧[ ،بيهأعن 

 .يامن يزيد وينقصاإل

  ؟هُنقصان ]ما[ه وُيادتِ وما ز:فقيل له

ــال ــا اهللا :ق ــشيناه إذا ذكرن ــذلك ز، وخ ــِ ف ــاأ وإذا ،هُيادت  ه،غفلن
 . )٢( هُ فذلك نقصان؛عناَّ وضي،يناِسَون

- بيب َحمري بن ُعن ع ]:يقول[، اً محادُمعتَ س:انَّ قال عف: قال، أيب
 ! ؟هِّدَ عن ج، إنك حدثتني عن أبيه: لهُ فقلت،- بيهأ عن :ليس فيه -

                                         
مـن ) ١٧١٠(، والاللكـائي )١١١٩(واخلالل . من طريق املصنف) ١٢٠٩ (»اإلبانة الكربى«   )١(

 ).١١٤٥ (»اإلبانة الكربى« و،)١١٦١(ورواه اخلالل . طرق عن أمحد
عن احلـارث، أظنـه عـن جماهـد، عـن أيب ): ٧٥(ُ  ويف زيادات ابن القطان عىل سنن ابن ماجه 

 .واألثر ضعيف النقطاعه، واضطرابه.  الدرداء 
  .من طريق املروذي) ١٥٨٢و١١٤١(واخلالل ، )٤٢٢ و٤٢١( ألمحد »اإليامن«   )٢(

  . زياد، عن أمحد، عن احلسن بن موسى، عن محاد بهمن طريق الفضل بن) ٢١٦(» الرشيعة«و
  .عن عفان، عن محاد به) ١٤( البن أيب شيبة »اإليامن«و

ٍ   وروي من طرق أخرى، انظـر ُ ، واألثـر )١٢١٤ (»اإلبانـة الكـربى«، و)٢١٥(» الـرشيعة«: ُ
  .صحيح عن عمري بن حبيب وهو من الصحابة ريض اهللا عنهم

 عـن منـه والنقـصان الزيـادة لفظ ثبت): ٧/٢٢٤ (»الفتاوىجمموع « يف   قال ابن تيمية 
  . إلخ ..مشهورة كثرية وجوه من الناس فروى الصحابة؛ من خمالف فيه يعرف ومل ، الصحابة

َ ثم ذكر ما تقدم عن أيب هريرة، وأيب الدرداء، وعمري بن حبيب ريض اهللا عنهم ُ َ. 
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 . هِّ عن جد،ِ أحسب أنه عن أبيه:قال
- عبداحلميـدرير بن َ جُسمعت : قال،امسَنا إبراهيم بن شث ، أيب ،

 .ُنقصَ ويُ يزيد،ٌ وعملٌ قولُيامن اإل:يقول
   ؟ كيف تقول أنت:قيل له

 .  اهللاَن شاءإمؤمن : ل أقو:قال
  .اً أيب كان حمبوسَ أيام،سمع منهأ  إبراهيم وملُرأيت وقد : أبو عبدالرمحنقال

  عن:- سمعأوأنا  - ياضِ بن عُضيلُئل فُ وس:ٍسَّقال إبراهيم بن شام
  ؟ يامناإل
 ُ والقبـول،ِ باللـسانُقـرار اإل:هُجِه وخارُلِعندنا داخ ]ُيامن اإل:فقال[

 ].به[ ُل والعم،ِبالقلب
  . قول وعملُيامن اإل:ليم يقولُ حييى بن سُ وسمعت:قال
 . قول وعملُيامن اإل: قالٍريجُوي أن ابن جُور

   ؟يامنزاري عن اإلَسألت أبا إسحاق الفو :قال
  . نعم: قال ؟ قول وعملُيامنإلا :ُفقلت

 ُيـامن واإل. قـول وعمـلُيـامن اإل: املبارك يقـولَ ابنُوسمعت: قال[
  .)١( ]ُيتفاضل

 ُيامن واإل، قول وعملُيامن اإل: يقولٍميلُ بن شَرض النَُّ وسمعت:قال

                                         
ما كان أبوك يقـول : سأل ابن أيب رزمة: بداهللاسمعت أبا ع) ١٧٢٢ (»مسائله«   قال ابن هانئ يف )١(

إن !! يـا عجبـاه : قال أبو عبداهللا. اإليامن يتفاضل: كان يقول: عن ابن املبارك يف اإليامن ؟ قال
َّيتفاضل تركتمـوه، وهـل يشء يتفاضـل إال وفيـه : يزيد وينقص رمجتموه، وإن قال: قال لكم

 .الزيادة والنقصان
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   .يتفاضل
  ! ؟ بقيٍ يشءُّ فأي،ٌ مؤمن:ُ إذا أنا قلت:حوي النَُّوقال اخلليل

   ؟- إسامعيل: يعني - ٍاشَّ وابن عي،َةَّ بقيُوسألت: قال
 . يامن قول وعمل اإل:فقاال

- ِعـن ابـن ،عمـرَ عـن م،بـاحَ حدثني ر،ن خالدنا إبراهيم بث ، أيب 
 ،ُهادةَّها الـشُصـلأ ف؛ٍيـامن كـشجرة اإلُثـلَ م: قـال،بيـهأ عن ،طاووس

 وال ، ال ثمر هلاٍ يف شجرةَ والخري،ُ الورع:هاُ وثمر،ها كذاُقَها وورُوساق
 .)١(  ال ورع لهٍ يف إنسانَخري

- كان مالـك : قال،ٍِعبن نافنا عبداهللا ث ،عامنُّيج بن النُنا رسث ، أيب 
 . ص وينقُ يزيد، قول وعملُيامن اإل:يقول

- عن  ،شامِ عن ه،ٍليمُ عن حييى بن س،ويديُّنا أبو جعفر السث ، أيب
 . وعملٌ قولُيامن اإل: قال،احلسن

- اً ورشيكـ،ٍريجُ وابـن جـ،نسأ أن مالك بن ي بلغن: قال، أيب، 
 .  وعملٌيامن قولإل ا:ضيل بن عياض قالواُوف

 -  أيب ، بـرية ُ عبـداهللا بـن ه عن،نا ابن هليعةث ،نا عبداهللا بن يزيدث
يـامن  لـيس اإل: أنـه قـال:يثـيَّمـري اللُبيد بـن عُع] أ/٣٩[ عن ،بائيَّالس
 . يعملٌ وعمل،ُعقلُيامن قول ي ولكن اإل؛ينِّمَّبالت

-  قال ،يحِنا أبو املل، ثيِّقَّلرمحن الرنا عبداهللا بن ميمون أبو عبداث ،يبأ: 
  ؟رجئةُمـ الِيمون عن كالمَ مَِلئُس

                                         
 . وذكره.. مثل اإلسالم كشجرة : ، ولفظه)١١/١٦١/٢٠٢٠٢ (»معمرجامع «   )١(
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 . ن ذلكِ مُ أنا أكرب:فقال

- كان  :وزاعي قال األ: قال،نا أبو إسحاقث ،مروَعاوية بن عُنا مث ، أيب
 ِةَّمـُ أخوف عندهم عىل األٌ يشءِهواءن األَ ليس م:حييى وقتادة يقوالن

 .رجاءن اإلِم
-  أيب ، وزاعـي عن األ ،نا أبو إسـحاقث ،عاوية بن عمروُنا مث

 ،ٌةَ بدعـُ والرباءة،ٌ بدعةُهادةَّ الش: يقول  كان أبو سعيد اخلدري:قال
 .)١( ٌ بدعةُرجاءواإل

-  عن احلكم، عن ابن أيب ليىل،نا رشيكث ،نا حسن بن موسىث ،يبأ  ،
 : قـال.فـذكره: قـال ؟  عن عيل : لرشيكُقلت - .خرتيَعن أيب الب

 .)٢(  والرباءة بدعة،هادة بدعةَّ والش، بدعةُرجاءاإل
-  ام َّ إنـ: قـال،عـن قتـادة ،نا أبو هاللث ،يِدَقَنا أبو عامر العث ،أيب

  .شعث بعد هزيمة ابن األُرجاء اإلَثِحدُأ

-  يب أ، ا  ملـ:قـال ،بيـدُ عـن ز،عبةُنـا شـأ ،ليامن بن داودُنا سث

                                         
  ).  ٦٢٢(وسيأيت ). ١٢٢٨(واخلالل ، )٦٦( ألمحد »اإليامن«  ) ١(

ٍ؛ ولكن هذا القول قد صح عن كثري  وفيه انقطاع، فإن األوزاعي مل يدرك أبا سعيد اخلدري 

  .   َّمن أئمة السلف كام سيوردها املصنف بأسانيدها عنهم
] أمحـد بـن حنبـل [ سألت أبا عبداهللا:أبو طالبقال ). ٧٦٣(للخالل » نةُّالس« يف كام:  ومعناه

 أن تتربأ من أحد مـن أصـحاب : الرباءة: قال؟)  والشهادة بدعة، والوالية بدعة،الرباءة بدعة(
   . أن تشهد عىل أحد أنه يف النار: والشهادة،اًا وترتك بعضًأن تتوىل بعض : والوالية.رسول اهللا 

 ).٥٢٨( البن بطة »ُّاإلبانة الصغرى«، و)١١٠( حلرب »ُّالسنة«: نظر  وا
  . من طريق حنبل عن أمحد به) ١٧٧٨(، والاللكائي )١٢٢٩(، واخلالل )٦٧( ألمحد »اإليامن«   )٢(

 . وفيه انقطاع؛ فإن أبا البخرتي وهو سعيد بن فريوز لـم يدرك عليا 



    
   

٢٦٠ 

 عن ،] [ فحدثني عن عبداهللا،هُ فسألت،ٍ أبا وائلُ أتيتُرجئةُ املِتكلمت
 .)١(»ٌفرُه كُتالِ وق،- ٌوقُسُأو ف - ،ٌسقِ املسلم فُبابِس «: قال☺النبي 
 ، عن عبـداهللا ،سمعا أبا وائل : ومنصور،عمشثنيه األَّ وحد:قال

  . بمثله☺عن النبي 
   ؟عمشم األِ أتته ؟اًنصورم مِتتهأ :)٢(  قلت حلامد:قال
 .)٣( م أبا وائلَّهتأ ولكن ؛ ال:قال

- ٍكـريُنـا خالـد بـن عبـدالرمحن بـن بث ،ليامن بن داودُنا سث ، أيب 
 يـا أبـا : لـهُ فقلـت،- ُيوبأوعنده  - ، حممدَ كنت عند: قال،لميُّالس
ُالرجل  ،ٍبكر ُ  .  مؤمنإين: أقول؟ نت أ ٌ مؤمن:يقول يلَّ

 .  أيوبفانتهرين
  .ِه ورسل،ِه وكتب،ِِه ومالئكت، باهللاُ آمنت:عليك أن تقول وما :فقال حممد

 - بن  وحبيب ،تيقَ عن حييى بن ع،نا محاد بن زيدث ،نا عبدالرمحنث ، أيب
   ؟ أنتٌ أمؤمن: إذا قيل لك: قال،ريينِعن حممد بن س ،هيدَّالش

                                         
  ).١٣٣(، ومسلم )٤٨(، والبخاري )٣٩٠٣ و٣٦٤٧( رواه أمحد    حديث ابن مسعود  )١(
ً، وهو من كبار املرجئة، يقـول هـذا الكـالم معرتضـا عـىل )هـ١٢٠(ُابن أيب سليامن :   محاد هو)  ٢( ُ

 مـن ) هــ٨٢(شقيق بن سلمة الرياحي : وأبو وائل هو. ألنه ال يوافق مذهبه!! احلديث 
  . كبار التابعني 

. من طريق املروذي وامليموين، عن أمحد به) ١٢٩٧و١٠٦٤(خلالل ، وا)١٣٥( ألمحد »اإليامن«   )٣(
  ).١٨٣٩(والاللكائي 

 وأيـش :قلت أليب عبداهللا: قال: (وعندمها زيادة) ١٠٦٣(، واخلالل )١٩٠٢( ابن هانئ »مسائل«و
ُمحادا بن أيب سليامن:  يعني-. اهتم رأيه اخلبيث: اهتم من أيب وائل ؟ قال سـمعت أبـا عبـداهللا . ً

َكان محاد من أصحابنا حتى أحدث:  قال ابن عون:يقول   ).أحدث اإلرجاء: ابن عون: قال. َ



 
   

٢٦١ 

 ].١٣٦:البقرة[ M>  =      <  ;  :  9  8  7   6  5  4L :فقل

 - عـن حمـ،فيانُ حـدثني سـ،نا عبدالرمحنث ، أيب ِ  يل قـال:  قـال،ّلُ
   ؟ أنتٌمنؤ أم: إذا قيل لك:إبراهيم

  .ِه ورسل،ِ وكتبه،ِِه ومالئكت،ا باهللا آمنَّ:فقل

- عن ابن طاووس،رَعمَ عن م،فيانُ حدثني س،نا عبدالرمحنث ، أيب ، 
 .هِعن أبيه بمثل

- عـن،مـروَ عـن احلـسن بـن ع،فيانُنـا سـث ،نا عبدالرمحنث ، أيب  
 . اهللاَّ ال إله إال: فقل ؟نتأ ٌ أمؤمن: إذا قيل لك: قال،إبراهيم

- عـن،بيداهللاُ عن احلسن بن ع،فيانُ حدثني س،نا عبدالرمحنث ، أيب  
 .رجوأ :فقل؟  أنت ٌ أمؤمن: إذا قيل لك: قال،إبراهيم

- عن، غريةُم ]ب/٣٨[ عن ،نا حسن بن عياشث ،نا عبدالرمحنث ، أيب 
 .)١( ٌ بدعة ؟ أنتٌمؤمنأ :َجلَّ الرِجلَّ الرُ سؤال: قال،إبراهيم

-  دي عن سع،ائبَّ عن عطاء بن الس،فيانُنا سث ،نا عبدالرمحنث ،يبأ 
 ؟ ت ميـ الِن غسلِغتسل مأ : قلت: قال،مرُ سألت ابن ع: قال،بريُبن جا

                                         
  . من طريق املصنف) ١٢٩٤ (»اإلبانة الكربى«)   ١(

  ).٢٩١ (»الرشيعة«، و)١٣٣٧(، واخلالل )١٧٥( ألمحد »اإليامن«  و
  . نحوه األوزاعي  عن)٢٩٤ (»الرشيعة«ويف 
  . اً ما كلمته أبد ؟ أمؤمن أنت:قال يل رجل لو : عياضالفضيل بنقال ) ٨/١٠١ (»ليةاحل«ويف 

من طريق املـصنف، عـن أبيـه، !! بعد هذا األثر ) ١٢٩٥ (»اإلبانة الكربى«وروى ابن بطة 
إذا سـئلت أنـت : عن وكيع، عن سفيان، عن احلسن بن عمرو، عن الفضيل، عن إبراهيم قال

َال إله إال اهللا، فإهنم سيدعونك: مؤمن ؟ فقل َ َ َّ .  



    
   

٢٦٢ 

 .رجوأ : قلت ؟ هوٌ مؤمن:قال

 .)١( ل منهِ وال تغتس،ِاملؤمنـح بَّ فتمس:قال

 -  عـن ، إبـراهيم عن،هيلُ حدثني سلمة بن ك،عبةُنا شث ،نا حييىث ،يبأ 
  .ٌين مؤمنإ : عند عبداهللاٌقال رجل ،علقمة

  .ِهسل ور،ِه وكتب،ِه ومالئكت، باهللاُ نؤمناولكنَّ ؛ِين يف اجلنةإ : قل:قال

-  إىل ٌ جـاء رجـل:قال ، عن أيب وائل،ُعمشنا األث ،نا وكيعث ،أيب 
 ؟ ن أنتم َ م:ُ فقلت،اً ركبُ لقيت، يا أبا عبدالرمحن: فقال،عبداهللا

  .مؤمنونـ نحن ال:فقالوا

 .)٢(  نحن أهل اجلنة: أفال قالوا:قال عبداهللاف

                                         
  .، وإسناده صحيح)١٣٣٨(، واخلالل )١٧٦( ألمحد »اإليامن«   )١(

: سألت أيب عن الرجل يغسل امليت أيغتسل ؟ قال): ٣٩٣ (»املسائل«قال صالح بن أمحد يف 
  . ال يصح احلديث فيه؛ ولكن يتوضأ

 ).من قال عىل غاسل امليت غسل/٣/٢٦٨(ابن أيب شيبة :وانظر
، )١٣٤٠(، واخلـالل )١٧٨( ألمحد »اإليامن«و. من طريق املصنف) ١٢٦٨ (»اإلبانة الكربى«   )٢(

  .، واألثر صحيح عن ابن مسعود )١٠(ُ أليب عبيد »اإليامن«، و)٢٣( اليب شيبة »اإليامن«و
عن أبيه بإسناده عن : بعد هذا األثر من طريق املصنف) ١٢٦٩ (»اإلبانة«وأخرج ابن بطة يف 

إن هذا يزعم أنـه : فقيل البن مسعود . إين مؤمن: ًاحلسن، أن رجال قال عند ابن مسعود 
فهال : فقال له عبداهللا. اهللا أعلم: فاسألوه أيف اجلنة هو أو يف النار ؟ فسألوه؛ فقال: فقال! مؤمن

  ). ١١٢٩(، واخلالل )٩ (»اإليامن«ُورواه أبو عبيد يف . وكلت األوىل كام وكلت اآلخرة
 املؤمن املطلق يف كتاب اهللا هو املوعود ): ..٧/٤١٦( »جمموع الفتاوى« يف قال ابن تيمية 

 وغريه من السلف يلزمون من شهد  بن مسعودا وهلذا كان ،باجلنة بال نار إذا مات عىل إيامنه
ن اجلنة ال يدخلها أف ِرُ فإنه قد ع، إذا مات عىل ذلك: يعنون؛لنفسه باإليامن أن يشهد هلا باجلنة

 فاقطع بأنك : قيل له. وأنا مؤمن عند اهللا،اً أنا مؤمن قطع:ل اإلنسانقافإذا  ،ا من مات مؤمنًّإال



 
   

٢٦٣ 

- لقمـةَ عـن ع،عن إبراهيم ،عمشنا األث ،عاويةُنا أبو مث ، أيب، 
  .هَ كرهٍ بكالمِن اخلوارجِ مٌ عنده رجلَمَّ تكل:قال

`  M  g  f  e  d   c  b  a   :ُمةَفقال علق 

k  j  i  hL ]٥٨ :األحزاب [ 
 ؟  أو منهم أنت :ُّفقال له اخلارجي

 .رجوأ :قال

- كـان :ا يقـولًشامِ هـُ سـمعت،بـن زيـد نا محادث ،ؤملُنا مث ، أيب 
 . وهيابان مؤمن،ٌمِسلُ م: وحممد يقوالنُاحلسن

- بن اقال يل سعيد  :نا أيوب قالث :نا محاد بن زيدث ،لَّنا مؤمث ، أيب
  ! ؟)١( م أرك مع طلقـ أل:بريُج

   ؟له  فام، بىل:ُ قلت:قال
  .ئرجُنه مإسه فِ ال جتال:قال
 إذا رأى  ِِسلم للمـقَُّ ولكن حيـ؛ه يف ذلكُ وما شاورت:يوبأ قال :قال

  .ه وينهاهَه أن يأمرَن أخيه ما يكرِم

- قـال،عن أبيه ، عن ابن طاووس،رَعمَ أنا م،نا عبدالرزاقث ، أيب : 
 ؟  أنت ٌ أمؤمن:كان إذا قيل له

 . ال يزيد عىل ذلك.ِه ورسل،ِه وكتب،ِه ومالئكت، باهللاُ آمنت:قال

                                         
 اهـ.  يف اجلنة فإن اهللا أخرب أن املؤمنني، عىل هذا احلالّتدخل اجلنة بال عذاب إذا مت

   ..الزبري ابن وعن ،اًجابر سمع): ٤/٣٥٩ (»التاريخ الكبري«قال البخاري يف . هو ابن حبيب العنزي )  ١(
 .فذكره .. معه اًجالس جبري بن سعيد فرآين ،طلق من أعبد اًأحد رأيت ما: أيوب عن ادهوذكر بإسن  



    
   

٢٦٤ 

- ه قالـتِّمـُ عـن أ،بيبَبداهللا بن حنا عث ،نا حممد بن عبداهللاث ، أيب: 
  . اليهود: فقال.َرجئةُمـ وذكر ال،بريُ سعيد بن جُسمعت

- ائبَّ عن عطاء بن الس،لمةَنا محاد بن سث ، حدثنا عبدالرمحن، أيب، 
 .ابئنيَّ الصُ مثل،ِرجئةُ املُ مثل: قال،بريُعن سعيد بن ج

- عن  ،-وزاعي األ:يعني -مرو َأبو عنا ث ،سلمُنا الوليد بن مث ، أيب
 أهـل ُعلـم إين أل: قـال][ ذيفـةُعـن ح ،يباينَّشبن أيب عمرو الـحييى 

 :ِالنار  يفِيننيِّ أهل ذينك الد؛ِيننيِد

 .ٌيامن كالم إنام اإل: يقولونٌقوم

  .)١(  وإنام مها صالتان،ِ اخلمسِلواتَّ الصُ ما بال: يقولونٌوقوم

- بن اعطاء  عن ، عن محاد بن سلمة- يرَّ الرض:يعني -  مرُعنا أبو ث ، أيب
  ؛ً هلم مثالَ فرضب:، قالَرجئةُبري املُ سعيد بن جَ ذكر:قال ،ائبَّالس

   ؟مك ما دينُ: فقالواَ إهنم أتوا اليهود؛ابئنيَّ مثلهم مثل الص:قال

  . اليهودية:قالوا

 . التوراة: قالوا ؟كمُا كتابـ فم:قالوا

 . موسى: قالوا ؟كمُّ فمن نبي:قالوا

 . اجلنة:قالوا؟ كم َاذا ملن تبعـ فم:قالوا

 ؟ كم ما دينٌ] أ/٣٩[ : فقالوا؛صارىثم أتوا النَّ

   ؟رصانية النَّ:قالوا

                                         
 .واألثر منقطع .من طريق املصنف) ١٣١٤ (»اإلبانة الكربى«   )١(



 
   

٢٦٥ 

 .ُنجيل اإل:قالوا؟ كم ُا كتابـ فم:قالوا

 . عيسى:قالوا؟ كم ُّ فمن نبي:قالوا

 . اجلنة: قالوا ؟من تبعكمـاذا لـ فم:ثم قالوا

 .)١( ينَذ نيحن ب فن:اوالق

- بـن ا ِ عـن عطـاء-  ابن سـلمة:يعني -نا محاد ث ،مرُنا أبو عث ، أيب
 مـا هـذا : قلنـا،أتينا احلسن بن حممد : قاال،َةَيرسَ وم، عن زاذان،ائبَّالس

 .»رجئةُمـ الَكتاب«هو الذي أخرج   وكان! ؟َ الذي وضعتُالكتاب

 أن َ قبـلُّتُ مُ لوددت أين كنت،مرُ يا أبا ع: فقال يل:قال زاذان: وقال
 .)٢( َ هذا الكتابَعَ قبل أن أض: أو قال،َ هذا الكتابَجِخرُأ

                                         
   .من طريق املصنف) ١٢٣٨ (»اإلبانة الكربى«  ) ١(

  ).١٨١٤(، والاللكائي)١٣٥٧(، واخلالل )١٩٥( ألمحد »اإليامن« و
  .»اإلبانة الكربى«، وهو تصحيف، وما أثبته من )ديننفنحن به (: يف األصل

  ).فنحن بني دينني: (ويف الاللكائي
  ). ١٣٥٨(، واخلالل )١٩٦( ألمحد »اإليامن«و. من طريق املصنف) ١٣٦٠ (»اإلبانة الكربى«   )٢(

مـر عـثامن تـأخري أ: تأخري العمل عن اإليامن، وإنام املـراد بـه:  وليس املقصود باإلرجاء هاهنا
َّ إىل رهبام، فهذا كان يسمى إرجاءوعيل  ُ.  

 =،  حدثنا إبراهيم بن عيينة: قال،له يف آخره» كتاب اإليامن«بن أيب عمر العدين يف اأخرجه (
 يأمر أن أقـرأ هـذا الكتـاب عـىل  بن احلنفية قال كان احلسن بن حممد،عن عبدالواحد بن أيمن

 ، والوصية لكتاب اهللا،ا يف املوعظةًا كثريً فذكر كالم ..اهللانا نوصيكم بتقوى إ ف،ا بعدّ أم:الناس
 ألهنـام مل ؛ ونجاهد فيهام، ونوايل أبا بكر وعمر : وذكر اعتقاده ثم قال يف آخره،تباع ما فيهاو

 فنكـل أمـرهم ، من بعدمها ممن دخل يف الفتنةئ ونرج، ومل تشك يف أمرمها،تقتتل عليهام األمة
 فمعنى الذي تكلم فيه احلسن أنه كان يرى عدم القطـع عـىل إحـدى .لكالم إىل آخر ا ..إىل اهللا

ًاهــ نقـال )  األمر فـيهامئا وكان يرى أنه يرجًصيبُالطائفتني املقتتلتني يف الفتنة بكونه خمطئا أو م
 ).٨٠(للعدين » كتاب اإليامن«: وانظر). ٢/٢٧٦(» هتذيب التهذيب«من كتاب 



    
   

٢٦٦ 

- يقال له ٌجلَ عن ر،بيبَم بن حِ حدثني القاس،نا وكيعث : قال، أيب: 
ة ليس ُّمن هذه األِنفان مِ ص: قال،عن ابن عباس  ،عن عكرمة ،ارَِزن

 .)١( ةَّيِ والقدرُجئةرُمـ ال:ٌسالم نصيبهلام يف اإل

- عن العالء بـن،احَّ حدثني حممد بن أيب وض،نا عبدالرمحنث ، أيب  

                                         
ئل ابـن ُ س: الفراء الرازي قالعن )٩٧٦( )مسند ابن عباس(» ثارآلهتذيب ا«   وقد روى الطربي يف 

 ، أولئك فقد مىض، أمر عيل وعثامناوَ قوم أرج: اإلرجاء عىل وجهني: فقال؟عيينة عن اإلرجاء
  . وال تؤاكلوهم،السوهمُ فال جت، اإليامن قول بال عمل:ا املرجئة اليوم فهم قوم يقولونّفأم

 مرجئـة )املرجئـة( سميت أجله من الذي املعنى يف القول من الصواب:     وقال الطربي 
 رهبام، إىل  وعثامن عيل أمر فمؤخر اليشء، تأخري من قبل، ابينّ ما معناه اإلرجاء إن: يقال أن

 عـن والطاعـة العمـل ؤخرُومـ ).مرجـئ( فهو أمرمها، اًرجئُم: منهام والرباءة ،واليتهام وتارك
 بمـذاهب املعرفـة أهـل اسـتعامل مـن األغلـب أن غـري. )جـئمر( فهو عنه، مرجئهام اإليامن

 ،عمـل بـال قول اإليامن: قوله من كان فيمن االسم، هذا هذا، دهرنا  يف الديانات يف املختلفني
 دون بالقول التصديق هو إنام اإليامن وأن اإليامن، من ليست الرشائع أن مذهبه من كان وفيمن
 اهـ .بوجوبه املصدق العمل

  ). ١٣٦٢(، واخلالل )٢٠٠( ألمحد »اإليامن«و. من طريق املصنف) ١٣١٧ (»بانة الكربىاإل« )  ١(
.    ً موقوفـانحـوه عـن ابـن عمـر ) ٢١ (»اإليامن«ُ، وروى أبو عبيد يف )١٩٦( للكرماين »ُّالسنة«و

  . ، وال يصح منها يشءًوروي مرفوعا من حديث ابن عباس وغريه من الصحابة 
  . البن البناء) ٨٢ (»الرد عىل املبتدعة«، و)١٩٢(كرماين  لل»ُّالسنة«:  انظر

 ذمهـم مـن   عن النبـيَّوالذي صح): ١٢/٢٩٨ (»ُّهتذيب السنن« يف قال ابن القيم 
 ألن ؛ت فيهم احلديث من وجوه كلها صـحاح فإنه قد ثب،)اخلوارج(: طوائف أهل البدع منهم

واحللـول ، جهمَّوالـت، والقـدر، فضَّلـروا، ا اإلرجـاءّوأمـ..  مقالتهم حدثت يف زمن النبي
أدركت آخر عـرص : وبدعة القدر. حابةَّا حدثت بعد انقراض عرص الصّوغريها من البدع فإهن

أكثر ما جيـيء و. وأمثاهلام، وابن عباس،  كعبداهللا بن عمر:ا فأنكرها من كان منهم حي،حابةَّالص
م حدثت بدعة اإلرجاء بعد انقراض ُث .يهحابة من قوهلم فَّام هو موقوف عىل الصّفإن: من ذمهم

 ثـم حـدثت بدعـة ،م فيها كبار التابعني الذين أدركوها كام حكيناه عنهمَّ فتكل،حابةَّعرص الص
  اهـ  .جهم بعد انقراض عرص التابعنيَّالت



 
   

٢٦٧ 

 ،ٍيف حاجـة ]ًيومـا[ بريُ أتى سعيد بن ج،َمرُا أبا عأن ذر ،عبداهللا بن رافع
نت أ ٍ رأي:أو -  ؟ أنت اليومٍ دينِّربين عىل أيُ حتى خت، ال:فقال ]:قال[

 ٍن رأيِال تـستحي مـأ ،هَضـللتأا قد  دينًُ تلتمسُلنك ال تزاإف -؟ َاليوم
  . منهُ أكرب]اليوم[ أنت

- ٌقال رجل : قال،ٍ أيب وائلعن ،غريةُنا مث ،عبةُنا شث ،نا حييىث ، أيب 
 .)١( ين يف اجلنةإ : قل:قال . إين مؤمن:عبداهللا ]ب/٣٩[ عند

- اجتمعنـا : قال،ٍيلهُعن سلمة بن ك ،فيانُ عن س،نا وكيعث ، أيب 
َيرسَ وم،يخَرتَ أبو الب:يف اجلامجم  ،مـرشقيـ الاكَّ وضـح، أبو صـالحُةَ

 ،ٌ بدعــةُ والواليــة،ٌرجـاء بدعــة عــىل أن اإل: فــأمجعوا؛ائيَّ الطــٌكـريُوب
  . بدعةُ والشهادة،ٌةَ بدعُوالرباءة

- ثـ عن اللي،-   ابن إبراهيم:يعني - نا يزيد ،مدَّنا عبدالصث ، أيب  - 
 أيب سعيد اخلدري عن ،ائيَّ عن سعيد الط،عن احلكم ،-  ٍليمُ ابن أيب س:يعني
 ]بدعةُهادةَّ والش،ٌ بدعةُرجاء واإل،ٌ بدعةُاليةِ الو: قال]أنه . 

-  يـا : قـال،ٍعن طـاووس ،ٍ عن رجل،فيانُ عن س،نا وكيعث ،أيب 
 !! ؟اج مؤمنَّن احلجأتم تزعمون أن ،ِأهل العراق

 ُى عليه أمـرَعمَ الذي يىَمَ كفى به ع:براهيمإ عن :ٌوقال منصور :قال
  .اجَّاحلج

M  Í  Ì  Ë  : فقـال،اجَّ وذكر احلجـ: عن إبراهيم قال:فقال منصور
 Ï  ÎL  .]ب/٣٩[  

                                         
 .وعبد اهللا هاهنا هو ابن مسعود . من طريق املروذي) ١٣٦٥(   اخلالل )١(



    
   

٢٦٨ 

-  إبراهيم َّرَ م:قال ،غريةُ عن امل،نا رشيكث ،نا أسود بن عامرث ،أيب 
 .)١(  عليهَّدُ فلم ير؛ عليهَمَّ فسل؛خعيالتيمي بإبراهيم النَّ

- ِافَّحَــج]الـ[عن أيب  ،محرأنا جعفر األ ،نا أسود بن عامرث ، أيب، 
 !. ؟ادد دينًُ جتٍ يومّ مايل أراك كل، يا ذر:ٍّرَبري لذُقال سعيد بن ج :قال

- عـن - محر األ:يعني - أنا جعفر بن زياد ،نا أسود بن عامرث ، أيب 
بـري إىل أيب ُ سـعيد بـن جٌّرَ شـكى ذ:قـال ،ختـارُ عن أيب امل،ياتَّمحزة الز

 !! َّ عيلَّدُ فلم ير، عليهُمتَّ فسلُررتَ م: فقال،ائيَّي الطخَرتَالب

  .بريُي لسعيد بن جخَرتَفقال أبو الب

 .اًبدأه ت ال واهللا ال كلم،ا دينًٍ يومَّ كلُدِّدُ إن هذا جي:ُ بن جبريفقال سعيد

- موا ُإنام س : قال، عن الشعبي،ٍّيَمُ عن أ، عن رشيك،نا وكيعث ، أيب

                                         
  . من طريق املصنف) ١٣٢٨ (»اإلبانة الكربى«  ) ١(

ٍمن طرق عن أمحد) ١٨٠٨(، والاللكائي )١٥٣٤(، واخلالل )٣٧٣( ألمحد »اإليامن«   ُ ُ.  
إبـراهيم التيمـي كـان يـرى : قال أمحد بن سعيد الـدارمي) ٤٦٠ص( الكرماين »مسائل«ويف 

  . اإلرجاء بالكوفة
 أتيـت: لقـا ور،األعـ محـزة أيب عـن) ١٣( البـن شـاهني »ُّرشح مذاهب أهل الـسنة«ويف 

: وقـال فـضحك،: قـال. رأيه عىل التيمي إبراهيم تابعت قد: يقولون اًناس إن: فقلت إبراهيم،
  . املرجئة من عندي أضل القبلة هذه أهل من وما  .سبابا اًمرجئ تراين

َّكنت أنا وإسحاق بن أيب عمر جالسان، فمر : قال أبو ثابت اخلطاب) ١٧٠٤(وعند اخلالل 
َّوأنا أعلم أنه جهمي، فـسلم  علينـا، فـرددت عليـه الـسالم، ومل يـرد عليـه بنا رجل جهمي،  َّ

ألـيس أرد عـىل : فقلـت: قال! ترد عىل جهمي السالم : إسحاق بن أيب عمر، فقال يل إسحاق
فغـدوت إىل . نعـم: ؟ قلت] اإلمام أمحد: يعني[ترىض بأيب عبداهللا : اليهودي والنرصاين ؟ قال

ألـيس أرد عـىل : فقلـت!! سبحان اهللا، ترد عـىل جهمـي ؟: خلرب، فقالباأيب عبداهللا، فأخربته 
َاليهودي والنرصاين قد تبني أمرمها: اليهودي والنرصاين ؟ فقال َّ. 



 
   

٢٦٩ 

 .وون يف النارَ ألهنم هي؛ِهواء األَأصحاب

- البـةِ رآين أبو ق: قالٌحدثني رجل ، أنا خالد،سامعيلإنا ث ، أيب، 
 َزءُ اهلَزءُلك وهلذا اهلا  م: فقال،وأنا مع عبدالكريم

)١(. 

- عـن -  ابن طلحـة:يعني -  عن حممد،بن القاسمم ِنا هاشث ، أيب 
 ثـم ، فيهَمَّ من تكلُ وهو أول،َرجاء اإلٌّ ذر وصَف: قال،ٍهيلُ بن كَلمةَس

 .ا هذا دينًَتخذُن يأ  إين أخاُف:قال

 وهـل :ه يقول بعـدُ فسمعت: قال،ِفاقن اآلِفلام أتته الكتب م:] قال[
 .)٢(!  ؟ هذاُ غريٌأمر

                                         
  . من طريق املصنف) ١٣٢٩ (»اإلبانة الكربى«  ) ١(

  . من طريق املروذي) ١٥٣٨(، واخلالل )٢٧٧( ألمحد »اإليامن«   و
  . خمارق وهو من الـمرجئةهو ابن أيب :   وعبدالكريم 

 واستهزأ ، هيزأ به، بهئِزَ يقال ه .. اهلزء السخرية:قال الليث): ٦/١٩٦(» هتذيب اللغة«  ويف 
 اهـ.  بهُزأُزأة هيُ ورجل ه، بالناسُ ورجل هزأة هيزأ،به

  . من طريق املصنف) ١٣٣١ (»اإلبانة الكربى«   )٢(
  .منه[ ] وما بني .  طريق املروذيمن) ١٥٣٩(، واخلالل )٣٧٨( ألمحد »اإليامن«  

أول من تكلم يف اإليامن من هـو ؟ : قلت أليب عبداهللا: قال) ١٩٠١( ابن هانئ »مسائل«ويف 
  . ٌّأول من تكلم فيه ذر: يقولون: قال

  . وهو ذر بن عبداهللا بن زرارة اهلمداين املرهبي الكويف، تويف بعد املائة من اهلجرة
 سـليامن أيب بن محاد :عبداهللا أليب قلت قال :امليموينقال ) ٢/١٥٤( للعقييل »الضعفاء«ويف 

  .نعم :قال  ؟اإلرجاء يرى كان :قلت .أيَّالر هذا يف مَّتكل من أول .. :فقال
أنا أكرب من دين املرجئة، إن أول من : بإسناده عن أيوب قال) ١٣٥٨ (»اإلبانة الكربى«ويف 

         .احلسن: ي هاشم يقال لهرجل من أهل املدينة من بن: تكلم يف اإلرجاء
 بالكوفة باإلرجاء مَّتكل من لّأو بني يا :إسحاق أبو قال) ٢/١٥٤( للعقييل »الضعفاء«ويف 

  .ليامنُس أيب بن ومحاد ،اينداهلم ٌّرَذ



    
   

٢٧٠ 

- بخـامتيَ الكتـابُ وختمت،يِّ إليك بخطُ كتبت: بن سعيدُتيبةُ قَّ إيل ، 
 بن َ أن بكرُرُ يذك،- أيب ُوكان خاتم - )ٍ سعيدُّاهللا ويل( : خامتيُونقش

 أن :عن أيب هريـرة  ، عن أيب صالح،ةَّيِزَامرة بن غُ عن ع،همَثَّ حدٍَرضُم
ــامناإل «: قــال☺ ]أ/٤٠[ رســول اهللا ــُ وســٌ أربعــةُي   أرفعهــا،اًتون باب

 .)١( »ِريقَّى عن الطَذ األُ إماطة: وأدناها، اهللاَّ قول ال إله إال:وأعالها

- يعني -  ٍم عن عاص، بن سلمةُنا محادث ،ريسَّ عبداألعىل بن محاد الن: 
ن هـذه ـعنا مَ د: قال لعبداهللا بن عمرو،ً أن رجال:ِّعن الشعبي ،- َةَلَدَابن هب

 وحـدثنا -  أحاديث بني إرسائيل:يعني - اًيئـ هبا شُا ال نعبأـ فإن،حاديثاأل
  .☺ ه من رسول اهللاَ سمعت،ٍبيشء

ن ِ املـسلمون مـَِملَن سَ مُِماملسل «: يقول☺ رسول اهللا ُ سمعت:فقال
 .)٢( » عنه ما هنى اهللاَُرَجَن هَ مُرِهاجُ وامل،ِهِ ويدِِهلسان

- ٍعن أيب جعفـر ،ةلمَنا محاد بن سث ،ريسَّالن ]محادبن [  عبداألعىل 
 ُيـامن اإل: قال،ٍمري بن حبيبُ أن جده ع-  عن أبيه:هُحسب أ- ،اخلطمي

   ؟هُقصانُ وما ن،هُ ما زيادت:ِلئُ فس.ُ وينقصُيزيد

 ،غفلنا]أ[ وإذا ،هُ فتلك زيادت،يناهِ وخش،هَحدَ و  إذا ذكرنا اهللاَ:قال
  .هُقصانُ فذاك ن؛ ونسينا،عناَّوضي

- حممـدِّمُ عن أ،ٍ عن عيل بن زيد،َلمةَنا محاد بن سث ، عبداألعىل ٍ 
                                         

هـو : ًسألت جريرا عن شقيق الضبي، فقال: قال عيل بن املديني) ١٠٨٧ (»ذم الكالم«ويف 
  . حب كالمأول من وضع اإلرجاء، وكان صا

  .، وأصله يف الصحيحني كام سيأيت)٨٩٢٦ (»مسنده«؛ رواه أمحد يف    حديث أيب هريرة )١(
 ).٤٠(، ومسلم )١٠(، والبخاري )٦٨٠٦(   رواه أمحد )٢(



 
   

٢٧١ 

   ؟يامن عن اإل سأل عائشة ًرجال أن
ُفرسُ أ:فقالت    ؟ِلمجُ أم أ،ِّ

  .مجيلأ بل :فقال
  .)١(  فهو مؤمن؛هُتته حسنََّ ورس،هُئتَّ سيهن ساءتَ م:فقالت

- عن ،ِختارُامل عن عبداهللا بن ،نا محاد بن سلمةث ،ريسَّ عبداألعىل الن 
 أن ،مر بـن اخلطـاب ُعن ع ،ِبريُّ عن عبداهللا بن الز،ٍمريُعبدامللك بن ع

 .)٢( » فهو مؤمن؛هُتَه حسنْتَّ ورس،هُئتِّه سيْتَن ساءَم «: قال☺رسول اهللا 

- َّليميّ الس:يعني - بن منصور ُِرشنا بث ،ريسَّ عبداألعىل بن محاد الن 
عـن أيب  ، عن أبيه،هيل بن أيب صالحُ عن س،وريفيان الثُ عن س،- العابد

 ٌضعِ أو بـ،تونُ وسـٌ بـضعُيامناإل« :☺ قال رسول اهللا : قال،هريرة 
ذى عــن  األُ إماطــة:دناهــاَ وأ، اهللاَّ ال إلــه إال:هاُ أفــضل،اًوســبعون بابــ

 .»يامنن اإلِ مٌعبةُ شُ واحلياء،ِريقَّالط

- عـن ،ٍهيل بـن أيب صـالحُنا سث ،لمةنا محاد بن سث ،انَّنا عفث ، أيب 
 ☺ أن رسـول اهللا ،عـن أيب هريـرة  ،ٍ عن أيب صالح،ٍعبداهللا بن دينار

 ُ إماطة:دناهاأ و، اهللاَّ ال إله إال:هاُ أفضل،اًبعون بابَ وسٌ بضعُيامناإل «:قال
                                         

  .عفان، عن محاد بن زيد، عن عيل به: من طريق) ٧٨( البن أيب شيبة »اإليامن«   )١(
 .  ًوقد صح مرفوعا كام سيأيت من حديث عمر

  .، واحلديث صحيح)٩٢٢٥(، والنسائي )٢١٦٥(، والرتمذي )١٧٧و١١٤(   رواه أمحد )٢(
  .عيل، وأيب أمامة، وعبداهللا بن عمرو، وجابر : ًوقد روي مرفوعا من حديث

 يـذكر أن احلـسن بـن عـيل بـن :سكايف يوسف بن عبداهللا اإلّ كتب إيل)٩٧٩(اخلالل وعند 
 وسـاءته سـيئته ،تـه حـسنتهَمن رس «:أبا عبداهللا عن حديثسكايف حدثهم أنه سأل احلسني اإل
 .  سلهم ؟ من رسته سيئته فأي يشء هو: قال أبو عبداهللا،»فهو مؤمن



    
   

٢٧٢ 

  .)١( »يامنن اإلِ مٌعبةُ شُ واحلياء،ِريقَّذى عن الطاأل

- عـن عبـداهللا،هيل بن أيب صالحُ عن س،فيانُنا سث ،نا وكيعث ، أيب  
 ☺ أن رسول اهللا ،عن أيب هريرة  ،يب صالحأ عن ،ٍدينار ]ب/٤٠[ بنا

 .)٢( »يامنن اإلِ مٌعبةُ شُحياءـال «:قال

- زين ُ ابـن عبـداهللا املـ:يعنـي -نا خالد ث ،طيِ وهب بن بقية الواس
 ،ينـارِعن عبداهللا بـن د[ ،- ح ابن أيب صال:يعني -هيل ُ عن س،-الواسطي

 ُيـامناإل «:☺  قال رسـول اهللا: قال، عن أيب هريرة ،]عن أيب صالح
 ، اهللاَّ إاله ال إلـ:هاُ أفضل،ً أو شعبة،اً وسبعون بابٌضعِ أو ب،ونُّ وستٌبضع

 .»يامنن اإلِ مٌعبةُ شُ واحلياء،ِريقَّذى عن الط األُ إماطة:وأدناها

- قال،ٍنا الوليد بن مسلمث ،ٍنا مهدي بن جعفرث :يه وقرأته عل، أيب  :
ــمعت ــا عُس ــرو َ أب ــي -م ــي األ:يعن ــ،-وزاع ــن ،اً ومالك ــعيد ب  وس

رون ِنكـُ وي،اً أبدٍ هو يف زيادة،نتهىُيامن م ليس لإل: يقولون،عبدالعزيز
  .)٣(  َربيلِ جِكإيامن هَ وأن إيامن،ِيامن اإلُلِستكمُنه مإ :عىل من يقول

                                         
  ).٣٥(، ومسلم )٩(، والبخاري )٩٣٦١( رواه أمحد )  ١(
  .، وقد تقدم خترجيه وهو صحيح)٩٧١٠(ورواه أمحد . من طريق املصنف) ٨٩٥ (»اإلبانة الكربى«   )٢(
قــال سـعيد بــن : قــال الوليـد: ( وزاد فيـه.مــن طريـق املــصنف) ١٣٥١ (»اإلبانـة الكـربى«   )٣(

ّهو أن يكون إذا أقدم عىل هذه املقالة إيامنه كإيامن إبليس؛ ألنه أقر بالربوبية، وكفـر : عبدالعزيز
  اهـ). بالعمل، فهو أقرب إىل ذلك من أن يكون إيامنه كإيامن جربيل 

قلـت ملالـك : عن الوليـد بـن مـسلم قـال): ١٦٤ (»ُّالسنة«  يفروى حرب الكرماين 
إذا قال تلـك املقالـة : أنا مؤمن كإيامن جربيل وميكائيل ؟ قاال: الرجل يقول: والليث بن سعد

  . فهو إىل إيامن إبليس أقرب منه إىل إيامن جربيل وميكائيل
جربيل، أو املالئكـة فهـو ومن زعم أن إيامنه كإيامن ): ١١ (»ُّالسنة«وقال حرب الكرماين يف 

 =ُومن زعم أنه مؤمن عند اهللا مـستكمل اإليـامن؛   .. مرجئ، وأخبث من املرجئ؛ فهو كاذب 



 
   

٢٧٣ 

- َعقوب الدورقي ي  :ُ أنا أقـول:قال عبدالرمحن بن مهدي : قـال،َّ
  . يتفاضلُيامناإل

  .كُّمسـ تُم هذا زمانُّ ليس هذا زمان تعل:وزاعي يقولوكان األ

- ويلُلَّ الـس:يعني - نا إسحاق بن منصورث ، أبو بكر بن أيب شيبة-
 عنـد ُكنت :قال ،ٍ عن حبيب،عمش عن األ،سوداأل ]يبأ[عن منصور بن 

 يـا : فقلت، فنال منه،ا يف حديثنارَ فتذاكرنا ذ،ٍ يف مسجدٍبريُسعيد بن ج
  . إذا ذكركِناءَّ الثِسنُ لك بحٌّ إنه لواد،با عبداهللاأ

  .ه دينَُ يطلبٍ يومَّلُ ك؛ال أال تراه ضا:فقال

 -  مشعاأل عن ،نا سفيان، ثسامةُنا أبو أث ،يب شيبةأ حممد بن  نب عثامن، 
 .اخذ دينًَّتُ أن يُفتِا خً رأيُرشعتأ لقد :اين يقولَدْا اهلم ذرُ سمعت:قال

- عن ،احَّ عن حممد بن أيب الوض،ا ابن مهديثن ،بن أيب شيبة ثامنُ ع 
اين َدْ اهلمـٌّ أتـى ذر:قـال ، عن أبيه،- ٍ ابن عبداهللا بن رافع:يعني -العالء 
 ! ؟ أنت اليـومٍ دينِّ ال حتى ختربين عىل أي: فقال،ٍ يف حاجةٍبريُ بن جَسعيد

 . منهُ أنت أكربٍن دينِحي مَأما تست

- يعقوب بن إبراهيم الدورقي َ  : قال، عبدالرمحن بن مهديحدثنا ،َّ
   ؟ِرجئةُ املَ شهادةُيزُ كيف ال جت:ٍ قال لرشيكَعبةُبلغني أن ش

ن ِ ليـست مـَالةَّلـص يزعمـون أن اٍ قـومَ شهادةُجيزُ أكيَف ]أ/٤١[: قال
 .  )١( !! يامناإل

                                         
 ).١٣٤٥ (»اإلبانة الكربى«اهـ وانظر قول ابن بطة يف . فهذا من أشنع قول املرجئة وأقبحه

    =              ). ١٦٨ (»الطيوريات«   )١(



    
   

٢٧٤ 

 - عـن أيب ، عـن أيب إسـحاق،ٌنا رشيكث ،ويد بن سعيد اهلرويُ س 
 ِّكَزُم يــ فمن ل،ِكاةَّ والزِالةَّبالصتم مرُأ :قال  عن عبداهللا ،ِحوصاأل

 .)١( ه لفال صالة
- ئقرُن املوهو أبو عبدالرمح - نا عبداهللا بن يزيد ث ،ويد بن سعيدُ س  - 

ِعن رجل من [ ،بن عمرو  عن بكر،َعن ابن هليعة قبـة بـن ُن عع، )٢( ]محريٍ
 .)٣( ل ثوب املرأةّتفضَيامن كام يل باإلّ ليتفضَجلَّن الرإ : قال،عامر

- قال ،بيهأ عن ،بن جماهدا عن ،ليمُنا حييى بن سث ،ويد بن سعيدُ س: 
  .)٤( ُصُنقَ ويُ يزيدُيامناإل

- عن ،حَجل وعبداهللا بن األ،ٍنا حفص بن غياثث ،ويد بن سعيدُ س 
 مـا ،ُّ وحيـك يـا ذر:ٍّرَ إبراهيم يقول لذُ سمعت:قال ،بيداهللاُاحلسن بن ع

 ؟   به َئتِ الذي جُينِّهذا الد
                                         

 وال ،الرافـضة شـهادة جييـز ال رشيك كان: قال نعيم يبأ عن) ٣/١٦٢ (»أخبار القضاء« ويف 
َإىل رشيك ونظر :نعيم أبو قال املرجئة، ُيقال رجل ِ َ  ألـست: رشيـك له فقال حييى بن زكريا: له ُ

  .عندي لك شهادة فال ارجع  ؟يشء يف اإليامن من ليست الصالة: يقول الذي
  .ن رشيك ال جييز شهادة أيب حنيفة وأصحابهكا: عن وكيع أنه قال) ٣٥٢(  وقد تقدم التعليق عىل أثر 

 فقال بشهادة، رشيك عند يوسف أبو شهد: قال آدم، بن حييى) ١٠٢٤( للخالل »السنة«  ويف 
 الصالة: يقول رجل شهادة أجيز: فقال ! ؟شهادته ترد: له فقيل .شهادته جييز أن وأبى قم،: له

  !  ؟اإليامن من ليست
       .من طريق رشيك به) ١٥٧٣(، والاللكائي )١٠/١٠٣/١٠٠٩٥(» املعجم الكبري«  ) ١(

  ).١/٣٠٧(» الرتغيب والرتهيب «،)٣/٦٢(» جممع الزوائد«وصحح إسناده يف   
  . من طريق املصنف، وهي كذلك عند اخلالل والكرماين»اإلبانة«وإنام هي من ) أ ، ب(ليست يف    )٢(
ّجل ليتقصل اإليامن كام يتقصل ثوب املرأةالرإن : ولفظه. من طريق املصنف)٩٨٠ (»اإلبانة«   )٣( ّ   .  

 ).يتفصل: (ولفظهم) ١٣٥٢(، واخلالل )١٨٠( للكرماين »ُّالسنة«و، )١٩٠( ألمحد »اإليامن«و
 .نحوه عن جماهد ) ٥٩٦(وقد تقدم . من طريق سويد بن سعيد به) ١٧٢٧(  الاللكائي ) ٤(



 
   

٢٧٥ 

  .هُ رأيتٌ رأيَّ ما هو إال:ٌّقال ذر
ا ًبـه نوحـ الذي بعث اهللا   اهللاُينِ إنه لد:ا يقول ذرُ ثم سمعت:قال
 ! )١(  

- يقـول،ن عبداحلميـد بـ جريـرُسمعت ،ٍحرَنا عيل بن بث ، أيب : 
  .ٌ وعملٌ قولُيامناإل

 ،ائبَّ وعطـاء بـن الـس، وليـث،غـريةُ وم، ومنصور،عمشوكان األ
 وابن ،بّ والعالء بن املسي،ة بن القعقاعَامرُ وع،ٍوإسامعيل بن أيب خالد

 ،يـاتَّ ومحـزة الز، احلسنُبِأبو حييى صاح و،فيان الثوريُ وس،َةَربمُش
 .ين ال يستثنَ ويعيبون عىل م، نحن مؤمنون إن شاء اهللا:يقولون

- داود  ُسـمعت ،نا محاد بن زيـدث ،يِلخَيث بن خالد أبو بكر البّ الل
 . التصديُق:ُيامن واإل،ُقرار اإل:ُسالم اإل: يقولٍبن أيب هندا
- يقـول، سمعت خالـد بـن احلـارث،يِر الكرخ إبراهيم بن دينا : 

  .ُصُ وينقُ يزيد،ٌ وعملٌ قولُيامناإل

- اً وجريـر،دريسإ ابن ُسألت : قال، عثامن بن حممد بن أيب شيبة، 
 .ُصُ وينقُيامن يزيد اإل: فقالوا،اًووكيع

- عـيل بـن ُسـمعت ،ةَمْزِ وحممد بن عبدالعزيز بن أيب ر،مرُ أبو ع 
عـرش م يـا : لعبـداهللا بـن املبـاركٌ قـال رجـل: يقول،سن بن شقيقاحل
  .)٢( ِهواءن األِ رميتني هبوى م: قال،رجئةُامل

                                         
 :يعنـي - ادينًـ تتخـذ أن أخـشى أشـياء نزعـت لقـد: ٌّذر قـال) ٣/٢٦٨ (»التاريخ الكبري«  يف ) ١(

 .- الرأي من حدثُمـال
     =أنـه الظـن العبـاد، مـن رجل إليه فقام ،يّالر املبارك ابن قدم: بن راهويه  إسحاق  قال ) ٢(



    
   

٢٧٦ 

- يم َلُ حييى بن سـُسمعت : قال،- روَمن أهل م -ار َّ عبداهللا بن سي
 .ٌملَ وعٌ قولُيامن اإل:ٍنسأ ُ قال يل مالك بن:يقول

  .ٍلَ بعمَّ إالٌ قولُحُيصل ال : الطائفيٍسلمُوقال حممد بن م

  .ٍ بعملَّالإ ٌ قولُحُ ال يصل:ٍياضِ بن عُضيلُوقال يل ف

  . وعملٌ قولُانـيم اإل:ٍريجُوقال يل ابن ج

- ليمُ ابـن سـ:يعنـي - حييـى ُ سـمعت،ارَّبن سي ]اهللا[  عبد-، 
  .)١( ٍ بعملّالإ ٌ قولُ ال يصلح:فيان الثوريُ قال يل س:يقول

- قـال ،لـيحَ أنـا أبـو م،قيَّيمون الرَبن م ]ب/٤١[ نا عبداهللاث ، أيب: 
 ُ أنـا أكـرب:قالـ]فـ[ ،رجئةُ املِ عن كالم-  هرانِ ابن م:يعني -  يمونَ مَئلُس
 .ن ذلكِم

- أعني  نا موسى بن ، أنا بقية،- روَمن أهل م - حيمَّبدة بن عبدالرَ ع
صيف بـن ُوخـ، اجلـزري مالـك عبـدالكريم بـن ُسـمعت : قال،يِرَاجلز

 .  وينقصُ يزيدُيامن اإل:عبدالرمحن يقوالن
- سلم ُ عن م،نا حممد بن فضيلث ،ادةَّجَ احلسن بن محاد احلرضمي س

  .ِرجئةُن املِ عندي مُ أعذرُجِ اخلوار: قال،عن إبراهيم ،الئيُامل

                                         
  ؟ اخلمر ويرشب ،ويرسق ،يزين فيمن تقول ما ،عبدالرمحن أبا يا: له فقال اخلوارج، مذهب يذهب

   ؟ اًمرجئ رصت نّالس كرب عىل ،عبدالرمحن أبا يا: فقال .اإليامن نم أخرجه ال :قال      
: تقـول املرجئـةو .املرجئـة ال تقـول ذلـكو ، اإليامن يزيد: أنا أقول،املرجئة تقبلني ال: فقال   

  .اجلنة يف أين لشهدت حسنة مني قبلت أين علمت ولو مغفورة، وسيئاتنا مقبولة، حسناتنا
 ).١١٠ (»عقيدته«الصابوين يف ، و)٣/٦٧١( إسحاق بن راهويه »مسند« 

 .ونية بعمل ّإال قول يقبل ال :سفيان قال: بإسناده) ٣/٣٢ (»احللية«  ويف ) ١(



 
   

٢٧٧ 

 - بـن ُقـال منـصور : قـال،محر عن جعفر األ،مريُ نا عبداهللا بن ن، أيب 
  .بتدعةُمـ الُةَّالَّ الضُئةِرجُمـ كام قالت الُ ال أقول:ٍعتمر يف يشءُامل

 - بـن ِ عطاء عن،َ حدثني محاد بن سلمة،نا عبدالرمحن بن مهديث ، أيب 
 .ابئنيَّ الصُرجئة مثلُ املُ مثل: قال،بريُعن سعيد بن ج، ائبَّالس

 - إبـراهيمقـال : سمعت سفيان يقـول،يلنا مؤمل بن إسامعث ، أيب : 
  .ن ثوب سابريِ مَّين أرقِّ الدُرجئةُمـتركت ال

 -  أيب ، ئـةِرجُ املَوذكـر -  يقول،  سمعت سفيان،مريُنا ابن نث- 
 . عىل غريهَ أدركنا الناسٌثَدُ حمٌ رأي:قالـ]فـ[
- نـا ث ،يهـدَنـا عبـدالرمحن بـن مث ،َّ يعقوب بن إبراهيم الـدورقي

 ٍ مـسعودَ سـمعت ابـن:لِ أليب وائـٌ قال رجـل:قال ،غريةُ عن م،سفيان
 . نعم: قال ؟ فليشهد أنه يف اجلنة؛ٌن شهد أنه مؤمنَ م:يقول

- رجـل:فيانُ قيـل لـس:قـال ،يِسـدوين األُليامن لـُ حممد بن س ٌ 
   ؟ أنتٌمؤمن: يقول
ا أدري ما أنا عند اهللا مو ،ٌاي بدعةّ وسؤالك إي، يف إيامينُّ ما أشك:قال
:؟ أو مقبول العمل أو ال،ٌّ شقي  

- عـن أيب ،-نافيسَّبيد الطُبن عا :يعني - مرُنا عث ،ويد بن سعيدُ س 
   ؟ أنتٌمؤمنأ :خعي إبراهيم النٌَّسأل رجل : قال،محزة

 . عن هذا بدعةَايّ وسؤالك إي، يف إيامينُّكُ ما أش:قال

- كنـت  : قـال،ميَزْرَعن الع ،مصااد أبو عَّنا روث ،يدويد بن سعُ س
   ؟ أنتٌمؤمنأ ،ابَّ يا أبا اخلط: فقال، عليه أبو حنيفةَ فدخل،َعند قتادة



    
   

٢٧٨ 

 . باهللا ٌ مؤمن:قال

- ابن :يعني - ٍ عن أيب بكر،ُشَ حدثني حممد بن حرب األبر،ويدُ س 
 ألن :أنه كان يقول ،واليندريس اخلإ عن أيب ،ٍيحُعن يزيد بن رش، - أيب مريم 

 .َّغريُ ال تًى بدعةَن أن أرِ مَّيلإ ُّ أحبُمِرَضطَا تً نارِ املسجدِأرى يف ناحية
- سمعت حييى بن ] أ/٤٢[ :قال، -رو َمن أهل م -ار َّ عبداهللا بن سي

   ؟ِيـامن يف اإلُ ما كان يقول احلـسن:انَّ هشام بن حسُسألت : قال،ليمُس
 .ٌ وعملٌ قولُيامن اإل: يقول]حلسنا[  كان:قال

 ُحُ يـصل ال:مرو بن عثامن بن عفانَ قال حممد بن عبداهللا بن ع:قال حييى
 . بعملَّالإ ٌقول

 - بن الدورقيُ يعقوب َ بـن   حدثني احلسن،نا عبدالرمحن بن مهديث ،َّ
 . بدعة ؟ أنتٌ مؤمن:ِلُجَّ سؤال الر:عن إبراهيم قال ،َغريةُ عن م،اشَّعي

- عن ،فيانُس  عن،نا عبدالرمحنث ،َّ الدورقي]إبراهيم[  يعقوب بن 
 ؟ أنـتٌمـؤمنأ : إذا قيل لك:إبراهيم ]يل[ قال : قال،بيداهللاُاحلسن بن ع

 . أرجو:فقل

- إبراهيم عن ،عمش عن األ،فيانُ عن س،نا عبدالرمحنث ، يعقوب، 
 . أرجو:قال؟  أنت ٌمؤمنأ :َ لعلقمةٌ قال رجل:قال

 - عـن إبـراهيم  ، عن منـصور، عن إرسائيل،الرمحندنا عبث ، يعقوب
 . أرجو إن شاء اهللا:قال؟  أنت ٌ مؤمن:َلعلقمة ٌ قال رجل:قال

- قال رجل: قال،غريةُن مع ،نا سفيانث ،نا عبدالرمحنث ، يعقوب ٌ 
 ؛مـؤمن أنـه َن شـهدَ م:يقول ][ابن مسعود ] )َسمعت([ :ٍأليب وائل



 
   

٢٧٩ 

 . نعم: قال ؟ه يف اجلنةنفليشهد أ

- هباين أبـو ُّالص نا زكريا بن عبداهللا بن يزيدث ،مِزاحُ منصور بن أيب م
ن ِمحق يف رأهيم مـأا ً قومُ ما أعلم: قال،عن إبراهيم ، عن أبيه،خعيَّحييى الن
  !! فاسقٌ ومؤمن،ٌّ ضالٌ مؤمن: ألهنم يقولون؛ِرجئةُهذه امل

 - ن ب عن املغرية ، عن أبيه،ضيلُنا حممد بن فث ،ادةَّجَاد أبو عيل سَّ حسن بن مح
 . القبلةُ هيودُمرجئةـ ال:نه قالأبري ُعن سعيد بن ج ،اسَّهَّتيبة بن النُع

 - نا بقية،- ن أهل مروِم - يف ِرَان بن طَّبن حس بدة بن عبدالرحيمَ ع ، 
 ،ريَالكريم بـن مالـك اجلـز عبـدُسـمعت ،نا موسى بن أعني اجلـزري

 .ُنقصَ ويُ يزدادُيامن اإل:صيف بن عبدالرمحن يقوالنُوخ

- عـن ،اد بـن زيـدنا محث ،وينُسدي لبيب األَليامن بن حُ حممد بن س 
 : قال،عن أيب جعفر حممد بن عيل ،]ريسا[ل بن ي عن فض،رير بن حازمَج

 ،- رةَّوا دَرَّوَ د؛رانا محـادأ - ا هكذَّثم خط. سالم يف اإلٌقصورَ مُيامناإل
 يف ُيـامن هـذا اإل: فقـال، صـغريةًارةَّوَ دَرَّوَ ثم د،ُسالم هكذا اإل:وقال

 خـرج ى فإذا زن،»زين وهو مؤمنَاين حني يَّال يزين الز «: احلديثِتفسري
   .)١( ِسالم إىل اإلِيامنن اإلِم

                                         
 و ١٠٢٦ (»اإلبانـة الكـربى«، و)٢٢٥ (»الـرشيعة«، و)١٢٨٠(، واخلالل )١١٨( ألمحد »اإليامن«  ) ١(

  ).١٢٣٦و١٠٢٧
 وذلك أن ،ما قاله حممد بن عيل ما أحسن ): ٢/٥٩٣ (»الرشيعة « يفقال اآلجري 

 يزيـد : واإلسـالم ال جيـوز أن يقـال، وينقص باملعايص، يزيد بالطاعات؛اإليامن يزيد وينقص
ه اهللا ّفـإن تـاب رد،  إذا زنى نزع منه اإليامن: وقد روي عن مجاعة ممن تقدم أهنم قالوا.وينقص

 أال تـرى إىل قـول .يس كـذلك واإلسـالم لـ، كل ذلك دليل عىل أن اإليامن يزيد وينقص،إليه
  =وعن ابن مسعود .» فمن ترك الصالة فقد كفر،بني العبد وبني الكفر ترك الصالة«: النبي 
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- نـا ث -ِ ومـائتنيقبل سنة ثالثني -بيب َ أبو عبدالرمحن سلمة بن ش
 ُ وابـن،ٌ ومالـك، والثـوري،ٍريجُ وابن جـ،كان معمر : قال،زاقَّعبدالر

 . ُنقصَ ويُ يزيد، وعملٌ قولُيامن اإل:يينة يقولونُع
 ُ يزيـدُيامن واإل،ٌ وعملٌيامن قول اإل: ذلكُ وأنا أقول:قال عبدالرزاق

   .هتدينُن املِ وما أنا م،اً إذُم فقد ضللتُهُن خالفتإ ف،ُوينقص

- نـا أبـو ث ،قيق أبـو عبـداهللاَ ش بنبن احلسن ]ب/٤٢[  حممد بن عيل
 -  ٍ ابن عياض:يعني -  ضيلُ الفُسمعت : قال،شعثإسحاق إبراهيم بن األ

 : تقـولىَّ حتـ، أنا مؤمن:ال ترىض أن تقول]أ[ ، ما أجهلكُ يا سفيه:يقول
ي مـا ِّ حتـى يـؤدُ العبـدُ ال يـستكمل، ال واهللا! ؟يـامن اإلُلِستكمُأنا م

                                         
اهـ  ونحوه قول . فمن مل يزك فال صالة له، إن اهللا تعاىل قرن الزكاة يف كتابه مع الصالة: قال

  .»اإلبانة الكربى« يف ابن بطة 
ُوخيرج الرجل من : ُ يف رسالة مسددقال اإلمام أمحد ) ٢/٤٢٨ (»طبقات احلنابلة«ويف  َّ ُ

ِّاإليامن إىل اإلسالم، وال خيرجه من اإلسالم إال الرشك باهللا العظيم ُّ ِ   .          
: قولـه: سألت أبا عبداهللا قلت: أن أبا احلارث الصائغ حدثهم، قال): ١٠٨٤(وعند اخلالل 

وقـال . يتنحـى عنـه اإليـامن: فأما عطـاء فقـال: أولوهقد ت: ، قال» ..ال يزين الزاين حني يزين«
. إن راجـع راجعـه اإليـامن: وروي عن احلسن قـال. إذا فعل ذلك، زال عنه اإليامن: طاووس
  .  خيرج من اإليامن إىل اإلسالم، وال خيرج من اإلسالم: وقد قيل

 مـنهم مـن ):٢٥ص (»ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن« يف رشح حديث قال ابن تيمية 
ُخرج من اإليامن إىل اإلسالم؛ كـام يـروى: ينفي عنه إطالق االسم، ويقول َِ عـن أيب جعفـر البـاقر : ِ

محاد بـن : ُّوغريه، وهو قول كثري من أهل السنة من أصحاب أمحد وغريهم، وقال بمعنى هذا القول
ـ . ُّمة السنةسلمة، وعبدالرمحن بن مهدي، وأمحد، وسهل بن عبداهللا التسرتي، وغريهم من أئ   اه

َّليس بمـؤمن دل عـىل زوال : فإذا قلنا): ١٤٤ص (»جواب االعرتاضات املرصية«ًوقال أيضا يف  ٍ

  ]. املعتزلة، واخلوارج: يعني[اهـ . ّبعض ما جيب من اإليامن، ال عىل زوال كله كام يقوله هؤالء
  ).٢٢٤ (»الرشيعة« ، و)١٠٨٥و١٠٨٣(اخلالل : وانظر
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  اهللاَُ ويرىض بام قسم،عليه   اهللاَُمَّ ما حرُ وجيتنب، عليه  اهللاَُفرضأ
منهَقبلُ مع ذلك أن ال ياُفَم خيُ ث، له .  

- يعقوب بن الدورقي َ عن احلسن بـن  ،فيانُنا سث ،نا عبدالرمحنث ،َّ
   ؟ أنتٌ مؤمن]لك[:  إذا قيل: قال، عن إبراهيم،مروَع

  . اهللاَّ ال إله إال:فقل   

 - قامن ُل  عن،َالةَضَ بن فُنا فرجث ،] بن سعدُنا رشدينث[ ،ويد بن سعيدُ س
ه ُعَلَ أحدكم خيِ كقميصَّ إالُيامن ما اإل: قالرداء َّيب الدأ عن ،بن عامرا

 .)١(  فقدهَه فوجدَبِلُ سَّ عىل إيامنه إالٌن عبدِمأ واهللا ما ،خرىُه أُويلبس ،ًةَّمر

- بن ا عن يزيد بن عبداهللا ،])سعد([نا رشدين بن ث ،ويد بن سعيدُ س
ِمقربـ عن ال،سامة بن اهلادُأ  ُجـلَّتـى الرَ إذا أ: قال،عن أيب هريرة  ،يُ

 ،خـرىُ إحدى يديه عىل األَووضع - ؛ هكذاُيامنه اإلَا فارقً حرامَاملرأة
 ، هكـذاُيـامنه اإلُفارقـُ ي: ثم قال،- ً بينهام قليالَقَّ ثم فر،ِهِووصفها بيد

 .خرىُحدامها عىل األإ َّ ورد.ُيامنه اإلَ راجعَفإذا فرغ

- اهـد ُ ابـن جمُ سمعت: قال،مونينا عبداهللا بن مث ،ويد بن سعيدُ س
 إن ، يا أبتـاه: فقال،ُه يعقوب ابنَُ فجاءٍكنت عند عطاء بن أيب رباح :قال

  . كإيامن جربيل ا لنا يزعمون أن إيامهنمًأصحاب

                                         
  . به فرج بن فضالةعن  ، سويد بن سعيدمن طريق) ١٨٧١(  الاللكائي)  ١(

  .عن ابن أيب عبلة، عن رجل، عن أيب الدرداء ) ٤٢ (»اإليامن«والعدين يف 
:  قال أبو الدرداء: قال سفيان: أخربنا عبداهللا بن أمحد، عن أبيه، قال): ١٠١٩(وقال اخلالل 

                  . اإليامن مثل قميص أحدكم ينزعه
 .نحوه عن عمر، وأيب هريرة ) ١٠٣٨ و١٠٣٧ (»ه الكربىاإلبان«ويف 
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كإيامن من عـىص اهللا    اهللاََن أطاعَ ليس إيامن م، يا بني كذبوا:فقال
   .تعاىل

- عن  ،وزاعي عن األ،سلمُنا الوليد بن مث ،ويد بن سعيد اهلرويُ س
  قال رسـول اهللا:قالـ]فـ[ ،نس بن مالك أ ُ سألت:قال ،قايشَّيزيد الر

 .)١( »كَرشَأ  فإذا تركها فقدِ؛الةَّ الصُ ترك:ِكِّ وبني الرشِبني العبد«: ☺
                                         

  ). ٨٩٨و٨٩٧ (»َّتعظيم قدر الصالة«، واملروزي يف )١٠٨٠( رواه ابن ماجه )  ١(
  ).٧٤٤(وسيأيت برقم . نحوه من حديث جابر ) ١٦٠(وروى مسلم 

ُوأهل السنة يوردون هذا احلديث يف أبواب الرد عىل املرجئة الذين يرون ترك الصال ة لـيس ُّ
  .، والتابعني، وإمجاع الصحابة بكفر خيرج من امللة، فخالفوا بذلك أحاديث النبي 

 مـن مل : يقولـون]املرجئـة: يعنـي [ إن هـؤالء: قيل لعبداهللا بن املبـارك: بن معنيقال ا
             .ستكمل اإليامنُ به فهو مؤمن مَّ بعد أن يقرّم يصلـ ول،يصم

 َة حتى أدخلّلِ عِا من غريًدّتعمُالة مَّ الصَ من ترك،كام يقول هؤالء ال نقول نحن :قال عبداهللا
  ).٩٨٢(» تعظيم قدر الصالة«.    فهو كافر؛ٍا يف وقتًوقت

ذكرنا األخبار املرويـة عـن ): .. ٢/٩٢٥(» تعظيم قدر الصالة« يف  قال حممد بن نرص 
 وإباحة قتال من امتنع من ، امللةاه منّ وإخراجه إي،-الصالة :  يعني-  يف إكفار تاركهاالنبي 

  . إلخ ..  ومل جيئنا عن أحد منهم خالف ذلك،مثل ذلك  ثم جاءنا عن الصحابة ،إقامتها
 : قـال ؟اًكِون الذنب فيكم رشّدُ أكنتم تع:وسأله رجل ا ً سمعت جابر:بري قالُّعن أيب الز

   .الةَّ ترك الص: قال ؟ئل ما بني العبد وبني الكفرُ وس: قال. ال
 ؟ ما كان فرق بني الكفر وبني اإليامن عندكم من األعامل عىل عهد رسـول اهللا : ويف رواية

  ).١٥٢٧(، والاللكائي )١٣٧٩(، واخلالل )٩٤٧(» تعظيم قدر الصالة«.   َّالصالة: قال
ا من األعامل تركه كفر ً يرون شيئأصحاب النبي   مل يكن:قال عن عبداهللا بن شقيق و

  ).٩٤٨ (»تعظيم قدر الصالة«، وحممد بن نرص يف )٢٦٢٢( رواه الرتمذي  .غري الصالة
وكـذلك  ،ن تارك الصالة كـافرأ   عن رسول اهللاَّحَ قد ص: بن راهويه  إسحاقوقال

 ٍذرُا مـن غـري عـً أن تـارك الـصالة عمـد: إىل يومنا هـذا ن النبيُدَن لِهل العلم مأكان رأى 
  ). ٩٩٠(»  الصالةتعظيم قدر «. حتى يذهب وقتها كافر

ًواعلم وفقك اهللا التباع السنة والسلف الصالح أن كثـريا مـن مرجئـة عـرصنا يـسعون ُّ=     
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ًجاهدين بخيلهم ورجلهم يف إشاعة ونرش اخلالف يف مسألة تكفري تارك الصالة هتاونا وكسال  ً

 تاركهـا،  ومن بعدهم يف تكفـريخاصة بني طلبة العلم إلبطال اإلمجاع املنقول عن الصحابة 
وذلك إلسقاط ركنية العمل من اإليامن، فهـم وإن تظـاهروا بموافقـة الـسلف الـصالح يف أن 
َّاإليامن قول وعمل يف الظاهر، إال أهنم يتناقضون يف حقيقة األمر يف جعل العمل رشط كـامل، 

ليس هناك عمل يكفـر بـه : فهم يصححون إيامن العبد بدون عمل معد القدرة عليه، ويقولون
  ! كه وخيرج به من اإلسالم تار

  .  عىل تكفري تاركها فالصالة أمجع الصحابة : فإذا قيل هلم
 يف تكفري تاركها، ونحن نذهب مـع مـن قـال قد اختلف أهل العلم بعد الصحابة : قالوا

وهو رواية عن اإلمام أمحـد، ومالـك، والـشافعي، وأيب !! بعدم كفره، وهم مجهور أهل العلم 
  .  أهل العلمعبيد وغريهم من

 يف هذه املسألة؟  من هم مجهور أهل العلم هؤالء الذين خالفوا إمجاع الصحابة : فيقال هلم
  !وما صحة هذه الروايات واألقوال الـمنسوبة إىل هؤالء األئمة  ؟

= فإنك إن فتشت ونقبت يف تلك األقوال جتدها ال زمـام هلـا وال خطـام، وهـي معارضـة   
  . تكفري تارك الصالة موافقة ملا أمجع عليه الصحابة بأقواهلم الثابتة يف 

  .   وحاشى هؤالء األئمة األعالم أن يقولوا بقول خيالفون فيه إمجاع الصحابة
 يف تكفري تارك الصالة أو طعن فيه، فيقال   ثم من شكك يف حكاية اإلمجاع عن الصحابة 

ُّاك، أو ايت من أقـوال أئمـة الـسنة مـن ًايت بام يناقضه من أقواهلم إن كانت صادقا يف دعو: له
  . حيكي عنهم اخلالف يف هذه املسألة كسائر املسائل التي حكوا عنهم فيها اخلالف

 نـسبة مـن قـال هبـذا ومن أغرب ما تقف عليه يف هذه املسألة التي أمجع عليها الـصحابة 
ِّتأخرة التي شاع فيها اإلرجـاء ُّفهذا واهللا من غربة السنة يف هذه األزمان امل! القول إىل اخلوارج  

  .فتنبه وال تكن الغافلني!  ومذهب املرجئة عند بعض املنتسبني إىل السنة فكيف بغريهم ؟
ُّ  فمسألة تكفري تارك الصالة هلا تعلق كبري بأبواب السنة واالعتقـاد، وليـست جمـرد مـسألة  َّ

  .   فقهية فحسب كام يصورها مرجئة عرصنا
ُّفتعلقها بأبواب الس ُّنة واالعتقاد كبري، وهلذا ال خيلو كتاب من كتب السنة واالعتقاد، وكتب ّ

  : اإليامن والرد عىل املرجئة من ذكرها والتبويب هلا، ومن ذلك
، وذكـر فيـه حـديث ) اإلرجاءِّ يف ردٌباب) (٤/٢١٩ (»ُّالسنن« يف  قال أبو داود -١   

                 .»بني العبد وبني الكفر ترك الصالة«: جابر 
): كتاب اإليامن والـرد عـىل املرجئـة(يف ) ٢/٦٤٤ (»الرشيعة« يف  وقال اآلجري -٢  
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 ). ذكر كفر من ترك الصالة(

 ).باب كفر تارك الصالة، ومانع الزكاة: (»اإلبانة الكربى« يف  وقال ابن بطة - ٣ 
 تكفـري تـارك ُّوال تكاد كذلك ختلو عقيدة من عقائد أئمة السنة املخترصة من التنصيص عىل

  : ومن ذلك. الصالة من بني سائر األركان والواجبات
وال : ( ..  شيخ اإلمام البخـاري يف عقيدتـه)  هـ٢٤٠( قال اإلمام قتيبة بن سعيد -١  
  ).   مل بالكبائرع وإن ،الةَّ ترك الصَّ إالٍا بذنبً أحدُرِّنكف
وليس مـن : ( عبدوس العطار يف عقيدته التي رواها) هـ٢٤١( وقال اإلمام أمحد -٢   

    ).هَ قتل اهللاَُّ وقد أحل،ٌِر من تركها فهو كاف،الةَّ الصَّ إالٌ تركه كفرٌ يشءِاألعامل
، ومل ٍبـذنب اًأحـد ونِّيكفر ال عىل من حكى عن أهل السنة أهنم وقد أنكر اإلمام أمحد 

  .كفر فقد َّالصالة َترك من. سكتا: فقال اإلمام أمحد . يستثن
ِوإن تـرك الـصالة : ( يف عقيدتـه) هـ٢٥٨(ُّ الذهيل اهللا عبد بن حييى بن حممدال  وق-٣ َّ َ

ِكفر للحديث املأثور عن رسول اهللا  ٌمن وجوه ٍ َّليس بني العبد والكفـر إال تـرك الـصالة«: ِ َّ ُ ِ« ،
               .ُهذا املعنى، وألفاظهم خمتلفة

َّن اخلامس، وأقرهـا أهـل العلـم  التي كتبت يف القر) هـ٤٤١( ويف عقيدة القادري -٤
 خطـوطهم الفقهـاء وكتبيف ذلك الوقت، وقرأت عىل املنابر ويف املجامع الكبرية عىل الناس، 

 رَّيكفـ وال: (وفيهـا). وكفـر َفـسق فقد خالفه ومن ،املسلمني اعتقاد هذا( :ا، وكتبوا عليهافيه
 صحيح وهو ٍعذر غري من تركها نَم نهإف ؛وحدها املكتوبة الةَّالص غري الفرائض من يشء برتك
 والكفـر العبـد بني«:  النبي لقول ؛جيحدها مل نأو ،كافر فهو خرىاأل وقت خيرج حتى فارغ
 ينـدم نأ قبل مات نإف ،ويعيدها يندم حتى اًكافر يزال وال، »ركف فقد تركها فمن ،الةَّالص ُترك

   .خلف بن ِّيبُوأ وقارون انوهام فرعون مع َِرشُوح، عليه يصل مل يعيد ن أيضمر وأ ،ويعيد
   .جيحدها حتى ُيفسق كان نإو ،برتكها كفرُي ال عاملاأل وسائر

 منهـاج وعـىل ،بنيُامل ِّاحلق عىل كان به كَّمتس من الذي واجلامعة نةُّالس هلأ قول هذا :قال ثم
  اهـ. اهللا شاء نإ اجلنة ودخول ،النار من النجاة به ورجى ،الواضح والطريق ،ينِّالد

ُّذه بعض النقوالت من عقائد أهل السنة املطولة واملخترصة؛ وفيها أبلع دليل يف الرد املرجئة فه
ًالذي هيونون من شأن مـسألة تكفـري تـارك الـصالة خـصوصا، ومـن تـرك العمـل عمومـا،  ًُ ِّ

  . ويصححون إسالم العبد وإن لـم يصل ولـم يعمل
، )ال إلـه إال اهللا: (ول قول خموص وهـوأن اإليامن قول وعمل، والق: واخلالصة التنبيه هذا 
، وهي أول ما يسأل وحياسب عنه العبـد يـوم القيامـة، )وهو الصالة(والعمل عمل خمصوص 
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- أيب  قال  : قال،نا أبو إسحاق الفزاريث ،مروَعاوية بن عُنا م، ث
 ِهـواءن األِ لـيس مـ: يقـوالنُيب كثري وقتادةأ كان حييى بن :وزاعياأل

 .رجاءن اإلِ مِةَُّم عندهم عىل األ أخوَفٌيشء

 -  عن  ،شامِ عن ه،ليمُ عن حييى بن س،ر السويدينا أبو جعفث ،أيب
 . وعملٌ قولُيامن اإل:احلسن قال

- يينـة عـن ُفيان بـن عُسـألنا سـ : قـال، سويد بن سعيد اهلـروي
  ]أ/٤٣[ .ٌقول ُيامن اإل: يقولون:فقال ؟ رجاءاإل

  .ٌ وعملٌ قولُيامن اإل:ونحن نقول   

-  يب أ، عن، عن محاد بن سلمة-يرَّ الرض:يعني - مرُنا أبو عث  
 هلـم َبَ فرض: قال،رجئةُبري املُ سعيد بن جَ ذكر: قال،ائبَّعطاء بن الس

 .ابئنيَّ الصُهم مثلُ مثل:قالـ]فـ[ ،ًمثال

-  عىل أيب : نا الوليـد بـن مـسلمث ،ميلَّهدي بن جعفر الرَنا مث، 

                                         
فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت وردت رد عليـه سـائر عملـه كـام جـاء احلـديث 

  .  بذلكالصحيح عنه 
 قـول :واجلامعـة نةُّالس أهل ندع اإليامن نإ): ٤/٨٦ (»رشح العمدة« يف قال ابن تيمية 

 .الرسـول تـصديق :فـالقول  ..الـسلف عليـه مجـعأو ،نةُّالـس و الكتـاب عليه دل كام وعمل
 يـصري الذي والقول ،امؤمنً يكن مل بالكلية العمل عن العبد خال فإذا ،القول تصديق :والعمل

  اهـ. الصالة هو :العمل فكذلك ،الشهادتان وهو ،خمصوص قول :مؤمن به
يف بيان أن الكفر الوارد يف تـرك الـصالة هـو الكفـر ) ٧٤٧(نظر التعليق عىل حديث رقم وا

وإن أردت زيادة بيان يف هذه املسألة العظيمة، فـانظر حتقيقـي لكتـاب . األكرب املخرج من امللة
 حلرب الكرمـاين »السنة«، و)١/٤٠٦ (»اإلبانة الكربى«، )٣/ط) (٢٥٠ (»ُّاإلبانة الصغرى«

 ). ٢/ط() ٣٣(برقم 
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 لـيس :عزيز يقولـون وسعيد بن عبدال،اً ومالكَأبا عمرو، ُ سمعت:قال
ل ِ مستكمهنإ :ُن يقولَ وينكرون عىل م،اًبدأ ٍ هو يف زيادة،نتهىُيامن ملإل
  .  جربيلِن إيامنه كإيامنأ و،يامناإل

- ةَّغري مر -يينة ُ عُ ابنُسمعت ،وينُ ل]بن حبيب[ ليامنُ حممد بن س ٍ
 .ٌ وعملٌ قولُيامن اإل:ُيقول -

ِ، وأنه ال يكون قول بغري ٌلَمَ وعٌ قول:ن قبلناخذناه ممأ :ُيينةُقال ابن ع

  .عمل
   ؟ُ وينقصُ يزيد:َيينةُقيل البن ع

 ! ؟اً فأيش إذ:قال
  ؟ؤيةُّ التي تروهيا يف الرُحاديث هذه األ:َيينةُ عِقيل البن

 . عىل ما سمعناها حقٌّ:قال

 - ؟   أنتٌمن مؤ: يقولٌ رجل:فيانُ قيل لس: قال،ينَوُليامن لُ حممد بن س 

 وما أدري مـا أنـا عنـد ،اي بدعةّيإ وسؤالك ، يف إيامينُّ ما أشك:قال
  ؟ أوال،ِ أو مقبول العمل ؟ال وأ شقي :اهللا

- أيب يقـولُسـمعت : قـال، حممد بن عيل بن احلسن بـن شـقيق : 
  .ٌ وعملٌ قولُيامناإل

- سـمعت: قال،ِشعثنا إبراهيم بن األث ،ِ حممد بن عيل بن احلسن ُ 
 ُقرار واإل، بالقلبُفةِيامن املعر اإل: يقول- ٍ ابن عياض:يعني - َضيلُالف

 . ِ بالعملُفضيلَّ والت،ِباللسان
  :ضيل يقولُ الفُوقال سمعت
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  .ٍ بال عملٌيامن قول اإل:رجاء يقولونأهل اإل
 .ٍ وال عملٍ بال قولُيامن املعرفة اإل: اجلهميةُوتقول

 . والعمل،ُ والقول،يامن املعرفة اإل:ِنةُّ السُ أهلُويقول

- وسـألناه ، محاد بن زيدُسمعت ، الليث بن خالد البلخي أبو بكر 
 ٌ أنا مؤمن:يقول ]كان[ ،جرأهأ ما كان : فقال، فعرفناه؛ن بالدناِعن رجل م

 ولكـن ؛ّ واهللا مـا شـككنا يف ديننـا قـط؛اكَّكُّالش: وناُّ ويسمة،لبتاا حق
 !؟ ِءراُم يـنا لُّ فأي! ؟ٌكِياء رشِّن الرِن اليسري مأ َرِكُ أليس ذ؛ُءشياأجاءت 

 - عىل أيب  : ابـن :يعنـي -  نـا الوليـدث ،ميلَّنا مهدي بن جعفر الـرث 
 ،نسأ ومالك بن ،- وزاعي األ:يعني - أبا عمرو ُسمعت :قال - سلمُم

ون يف  ويـأذن،ٌا مـؤمننـ أ:ن يقـولأ ينكـرون :وسعيد بـن عبـدالعزيز
 . إن شاء اهللاٌ أنا مؤمن:ن أقولأ ِاالستثناء

- عـن َسـألنا سـفيان بـن عيينـة : قـال،ويد بن سـعيد اهلـرويُ س 
  .يامن قول اإل:]ب/٤٣[  يقولون]:فقال[ ؟ِرجاءاإل

  .ٌ وعملٌقول يامن اإل:ونحن نقول

ه عىل ِبقلب )١( اِقرُ م، اهللاَّ أن ال إله إالَدِهَ أوجبوا اجلنة ملن ش:ُمرجئةـوال
   !!ِمحارمـركوب ال ِ بمنزلة،اً ذنب:ِوا ترك الفرائضُّ وسم، الفرائضِترك

  ،يةِ معص:ٍحاللِن غري استِ مِمحارمـ الَبكوُ ألن ر؛ٍوليس بسواء

  .فرُ هو ك:ٍذرُ ع]وال[ ،ٍ جهلِن غريِا مًدِّتعمُ مِوترك الفرائض

                                         
                               ).مرصا): (ب(  يف ) ١(
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  : وعلامء اليهود،ليسبإ و، صلوات اهللا عليهَ آدمِ يف أمر:وبيان ذلك

ا ًدّتعمُ فأكل منها م،مها عليهَّ وحرِ، الشجرةِعن أكل  فنهاه اهللا ُأما آدم
  .ٍن غري كفرِا مً عاصي:يِّمُ فس،ن اخلالدينِ أو يكون م،اًلكَليكون م

 فجحـدها ؛جدة واحـدةَ عليـه سـَرضُ فإنـه فـ: لعنه اهللاُوأما إبليس
 .اً كافر:يِّمُا فسًدِّتعمُم

 ]و[َّ الـسالم، ]َّالصالة و[بي عليه  فعرفوا نعت الن:امء اليهودوأما عل
بعـوا َّم يتـ ولـ،وا بـه باللـسانَّ وأقر،بناءهمأ رسول كام يعرفون ٌّأنه نبي
  .اً كفار:هم اهللا َّ فسام؛هَرشيعت

  .نبياءن األِ وغريه م، آدم ِثل ذنبِ مِمحارمـ الُفركوب

  ، اهللاُ إبليس لعنهِ كفر:ثلِ م؛ٌا فهو كفرًودُحُ جِ الفرائضُوأما ترك

ً متعمداوتركهم  ِ علـامءِثل كفرِ م،ٌ فهو كفرٍودُحُ من غري جٍعىل معرفة ُ
 .)١(  واهللا أعلم،اليهود

-  حـدثني حممـد بـن ،نا محاد بن زيـدث ،ؤمل بن إسامعيلُنا مث ،أيب 

                                         
  .وهو صحيح عنه) ٧/٢٩٥ (»احللية«   )١(

ِّمـن زعـم أنـه يقـر بـالفرائض وال يؤدهيـا ): ١١٥٤ (»اإلبانة الكـربى« يف قال ابن بطة  ُُّ
ُويعملها، وبتحريم الفواحش واملنكرات وال ينزجر عنها وال يرتكها، وأنـه مـع ذلـك  ٌمـؤمن، ِ

M  q  p  o : َفقد كذب بالكتاب، وبام جاء به رسوله، ومثله كمثل املنافقني الذين قالوا
s  rL فأكذهبم اهللا ورد عليهم قوهلم، وسامهم منافقني، مأواهم الـدرك األسـفل مـن ،َّ َ

ًالنار، عىل أن املنافقني أحسن حاال من املرجئة؛ ألن املنافقني جحدوا العمل وعملوه، واملرج ئة ُ
َّأقروا بالعمل بقوهلم وجحدوه برتك العمل به، فمن جحد شيئا وأقر به بلسانه، وعمـل ببدنـه  ًّ
ُّأحسن حاال ممن أقر بلسانه، وأبى أن يعمله ببدنـه، فاملرجئـة جاحـدون ملـا هـم بـه مقـرون،  ِ ً ُ

ًومكذبون بام هم به مصدقون، فهم أسوأ حاال من املنافقني ِّ  اهـ. ِّ
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قـول  يُ كـان إبـراهيم: قلت حلامد:قال ،-  محادِ خال ولد:يعني - ذكوان
 .)١( ا مثلك كان شاك، ال:لقا؟  ِرجاءبقولكم يف اإل

 -  ابـن أيب أيـوب:يعنـي -  نا سعيدث ئ،نا عبداهللا بن يزيد املقرث ،أيب   - 
عن أيب هريـرة  ،يب صالحأ عن ،اع بن حكيمَعقَ عن الق، عجالن]ابن[حدثني 
،٢( »اًقُلُا أحسنهم خً املؤمنني إيامنُأكمل «:☺ قال رسول اهللا : قال(. 

-  امك ِ عن س،َغريةُ عن م، بن عبداحلميدُنا جريرث ،أبو بكر بن أيب شيبة
 ، كنت عند عائشة : قال،َةَصمِعن عبدالرمحن بن ع ،بيَّبن سلمة الضا

  . املؤمننيُ أمريِ هبا إليكَرسلَ أ: فقال،ٍهبدية  عاويةُفأتاها رسول م
 ُلـتِ وقـد قب،كمُريِ وهـو أمـ، تعاىلنتم املؤمنون إن شاء اهللاأ :فقالت

                                         
                . من طريق املصنف) ١٣٢٥ (»ىاإلبانة الكرب«  ) ١(

  .من طريق املروذي) ١١٦٤(، واخلالل )٢( ألمحد »اإليامن«  
 بأنه كـان ابن أيب سليامن املرجئ، وهو يتكلم هنا عن إبراهيم النخعي :   ومحاد ها هنا هو

، وهـذا عنـد )أنا مؤمن إن شاء اهللا (:أنه كان يستثني يف اإليامن فيقول: يف إيامنه، ويريد) شاكا(
  !!ّاملرجئة شك يف اإليامن ال جيوز 

 ليامنُس أيب بن محاد علينا َمِدَق :قال ،أبيه عن ،ريانُالع أيبعن  )١٥٠٨( للعقييل »الضعفاء« ويف 
 :قـال  ؟اقَح :ُقلت .نعم :قال؟  أنت أمؤمن :ُقلت :قال .منه فدنوت ِالناس مع ُهُفأتيت ،البرصة

 ُفأحببـت احقـ امؤمنً ُرأيت :قلت  ؟أنت أجمنون :يل فقال .به ُحَّأمتس فجعلت منه فدنوت ،اقَح
  .مثلك اشاك ذاك كان : ؟ قاليقول إبراهيم كُمّمعل كانما  :له قلت ُثم: قال .به أمتسح أن

وقد أحدث أهل األهواء والبـدع واخلـالف أسـامء : »عقيدته« يف قال حرب الكرماين 
ُّسنة يريدون بذلك عيـبهم، والطعـن علـيهم، والوقيعـة فـيهم، شنيعة قبيحة فسموا هبا أهل ال

ُّواالزراء هبم عند السفهاء واجلهال؛ فأما املرجئة فإهنم يسمون أهل السنة ّ ًشّكاكا: (ُُّ ، وكـذبت )ُ
ِّالـمرجئة، بل هم أوىل بالشك وبالتكذيب  ). ١١٣-١١٢ (»ُّالسنة«اهـ    . َّ

، )١١٦٢ (، والرتمذي)٤٦٨٢(، وأبو داود )٥١ (»اإليامن«و ،)١٠٨١٧( »املسند«  رواه أمحد يف ) ٢(
 .حديث حسن صحيح: وقال
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 .)١( هَتَّهدي

 - يب أ عـن ،يب عـونأ عـن ، بن يزيدُنا ثورث ،فوان بن عيسىَنا صث ، أيب
  اهللاوكان قليل احلديث عن رسول -  قال   معاويةُ سمعت:قال ،دريسإ

   عسى اهللاٍُنبَ ذُّكل«:  يقول☺ سمعت رسول اهللا :وهو يقول، -  ☺
 .)٢( »اًدِّتعمُا مً مؤمنُلـ يقتُلُجَّو الرأ ا،ًِر كافُموتَ يُجلَّ الرَّ إالهَرِغفَأن ي

- عن  ،رَعمـَ عن أيب م، عن أبيه،نا حممد بن طلحةث ،اجَّنا حجث ، أيب
 ٌفرُ وك،عرُفُ ال يٍبَسَىل نإ ٌنتامءا   باهللاٌرفُ ك: قال،ديق َّأيب بكر الص

 . )٣( َّقَن دإ وٍن نسبِ مٌفاءِباهللا انت
-  أن أبا بكـر :عن احلسن ، عن يونس،نا عبداألعىل، ث]أ/٤٤[ أيب 

                                         
مـن طريـق ) ١١٦٨(، واخلـالل )٦( ألمحـد »اإليـامن«، و)٣١٠١٣( ابـن أيب شـيبة »مصنف«   )١(

  .وهو أثر صحيح. املروذي
) ٤/٣٥١(، واحلاكم )٣٩٨٤( والنسائي ،)٨٢ (»اإليامن«، و)١٦٩٠٧( »املسند«رواه أمحد يف  )  ٢(

  .وصححه، ووافقه الذهبي
ابـن حبـان : ، وصـححه)٤٢٧٠(؛ رواه أبـو داود وله شـاهد مـن حـديث أيب الـدرداء 

 .، ووافقه الذهبي)٤/٣٥١(،  واحلاكم )٥٩٨٠(
          .من طريق املروذي عن أمحد به) ١٢٥٥(، واخلالل )٩٣( ألمحد »اإليامن«   )٣(

  ).٨/٧٢٦(، وابن أيب شيبة )١٦٣١٥(ق عبدالرزا، و)٢٩٠٣(رواه الدارمي : واألثر
  ).٨٥٧٥و٢٨١٨(» األوسط«، رواه الطرباين ًوقد روي مرفوعا من حديث أيب بكر 

  . الثقات احلفاظ فيوقفونه):١/١٦٩(» همسند«قال البزار يف . والصحيح وقفه عن أيب بكر 
عمر بن موسى  ّ حديث موقوف مل يرفعه إال):٥/٥٤ (»ضعفاءالالكامل يف «   وقال ابن عدي 

  . املوقوف أشبه بالصواب): ٤٨ (»العلل«وقال الدارقطني يف . اهـ  ثم بني ضعفه. هذا
  :  ويشهد هلذا املرفوع أحاديث أخرى، ومنها

بإسناد حسن من حديث عمرو بن شعيب، عن ) ٢٧٤٤(، وابن ماجه )٧٠١٩(ما رواه أمحد 
َّدق وإن ٍبنس ِمن ُّتربؤ باهللا ٌكفر«: أبيه، عن جده، عن النبي  ٌادعاء َأو ،َ ُيعرف َال ٍنسب إىل ِّ َ ُ«.  



 
   

٢٩١ 

 ١( بكمٌفرُنه كإ ف؛كمِ ال ترغبوا عن آبائ:قال(. 

-  ن أنرى ـ]فـ[ : قال،هريُّعن الز ،رَعمَ عن م،نا عبدالرزاقث ،أيب
  .يامن العمل واإل،سالم الكلمةاإل

-  عن أيب ،ٍكِدرُنا عيل بن مث ،ُامَّ أنا العو،زيد بن هاروننا يث : قال،أيب 
 ،ُيامن اإلُقهر فمن زنى فا؛)٢( ٌهِزَ نُيامن اإل: قال،عن أيب هريرة  ،رعةُز
 .)٣( ُيامنه اإلَ راجع؛ وراجع،هَن الم نفسإف

-  قال ،نا عطاءث ،])الشهيد([بيب بن َ عن ح،نا حييى بن سعيدث ،أيب: 
 وال ،ٌزين وهو مـؤمنَاين حني يَّال يزين الز «:يقول هريرة  أبا ُسمعت

 .»ٌ وهو مؤمنُقِرسَني يِ حُقِيرس
 .يامنى عنه اإلَّ يتنح:قال عطاء

 -  أيب ، حدثني عثامن -  ابن غزوان:يعني - ضيل ُنا فث ،مريُنا ابن نث 
 ،اًا غالمـً يدعو غالمـِلغلامنه قال عبداهللا بن عباس  : قال،َةَّبن أيب صفيا

  .يامن اإلَ منه نور  اهللاَُ نزعَّ يزين إالٍن عبدِ ما م ؟َكُجِّال أزو]أ[ :يقول

 - ُيامن اإلُهانبُ جي:قال احلسن : قال،ٍوفَ عن ع،نا حييى بن سعيدث ، أيب 
                                         

  .وفيه انقطاع. من طريق املروذي عن أمحد) ١٢٥٤(اخلالل ، و)٩٢( ألمحد »اإليامن«   )١(
 .، وهو يف الصحيحنيًمرفوعا من حديث أيب هريرة ) ٧٥١(   وسيأيت برقم   

تبعيده وتقديـسه عـن : تنزيه اهللا: )٤/٣٥٥٥ (»هتذيب اللغة«ويف .    أي نزيه وبعيد عن الذنوب)٢(
 اهـ . األنداد واألضداد

قـال يل بعـض : قال عبداهللا بـن أمحـد: (من طريق املصنف، وزاد فيه) ٩٢٢ (»اإلبانة الكربى«  ) ٣(
ِاسمع عن يزيد بن هارون حديث العوام: اخلراسانية، قال يل أمحد بن حنبل ِاإليامن نـزه: ّ َ .  

ٍمن طرق عن أمحد ) ٢٢٩ (»الرشيعة«، و)١٢٥٩(الل ، واخل)٩٧( ألمحد »اإليامن«و ُ ُ.  
 .، وإسناده صحيح)١٠٤٣ (»اإلبانة الكربى«، و)١٦( البن أيب شيبة »اإليامن«و



    
   

٢٩٢ 

  .يامنه اإلَ راجعَن راجعإ ف،ما دام كذلك

- عـن الفـضيل بـن ،ٍمِن حازرير بَنا جث ،ٍليامن بن حربُنا سث ، أيب 
يف ] و[ ارة دَرَّودو - ،ُسـالم هـذا اإل:قـال حممـد بـن عـيل : قال،يسار

 يف ٌها مقــصورِيف وســط ])لتــيل([ ُيــامن وهــذا اإل،- خــرىُوســطها أ
زين وهـو َ يـَنيِاين حـَّال يـزين الـز «:☺قول الرسـول ي : قال،سالماإل

ني ِ حـَ اخلمـرُبرشَ وال يـ، وهو مـؤمنُرسقَ يَنيِ حُرسقَوال ي[ ،مؤمن
ن ِ مُرجَ وال خي،ِسالميامن إىل اإلن اإلِ مُرجَخي: قال ،»]ا وهو مؤمنُرشهبَي

 . رجع إىل االيامن: قال. عليه  تاب اهللاُ؛ فإذا تاب،ِسالماإل

- ُسمعت : قال،ٍ عن أيب رجاء،َ عن أيوب،َيينةُفيان بن عُنا سث ، أيب 
 .)١( ه جاهليةُ فميتت؛َا فامتًربِعة ش اجلامَن فارقَ م:يقول عباس  ابن

- نـس أعـن  ،البةِ عن أيب ق،نا أيوبث ،نا عبدالوهاب الثقفيث ، أيب
،أن :يـامن اإلَ حالوةَّ هبنَ فيه وجدَّن كنَ مٌثالث «:قال ☺  أن النبي 

ه ُّبُ ال حيَ املرءَّبُن حيأ و،ليه مما سوامهاإ َّأحب ☺ه ُسولَور   اهللاَُيكون
منه كـام    بعد إذ أنقذه اهللاُِ يف الكفرَه أن يعودَ وأن يكر، ])هللا([ َّإال

 . )٢( » فيهاَفَقذُ فيٌ له نارَدَه أن توقَكرَي
- عـن داود بـن أيب ،اد بن راشدّبَنا ع، ثمروَنا عبدامللك بن عث ، أيب 

ون لـنكـم لتعمإ : قـال،ي ِعن أيب سعيد اخلـدر ،َةَرضَ عن أيب ن،ٍندِه

                                         
  . وهو صحيح)٢٠٦٨٢ (»مصنف عبدالرزاق«، وهو يف )١٤٨( ألمحد »اإليامن«  ) ١(

: قـال : مولفظهـ) ١٨٤٩(، ومسلم )٧٠٥٣(، والبخاري )٢٧٠٢و٢٤٨٧(     ورواه أمحد
 .»جاهلية فميتته َفامت اًربِش َاجلامعة َخالف نَم فإنه ؛فليصرب ههَيكر اًشيئ ِأمريه نِم أىَر نَم«

 ).٤٧(، ومسلم )١٦(، والبخاري )١٢٤ (»اإليامن«، و)١٢٠٠٢( »املسند«   رواه أمحد يف )٢(



 
   

٢٩٣ 

 اهللا ِ رسـولِها عـىل عهـدُّدُ كنا نع،ِعرَّن الشِكم مِنُ يف أعيُّقَدَأي  هًأعامال
 .)١( ِن املوبقاتِ م☺

- عـن ، عن منصور بن عبـدالرمحن،لَّفضُ بن املُبرشثنا  ]ب/٤٤[،  أيب 
 .)٣( فقد كفر؛ِواليهَن مِم) ٢(َقَبَ أٍام عبدُّ أي: قال] [ريرَعن ج ،الشعبي

-  حدثني ،- َةَالَضَ ابن ف:يعني -ل َّفضُ نا امل،نا حييى بن غيالنث ،أيب 
 عـن ،محن القريشر عن عمران بن عبدال، حدثني عياش بن عباس،ُةَالَفض

ن َ م:ُنصاري يقول األٍبيدُ بن عَةَالَضَسمعت ف :ذيل أنه قالُاهل ٍاشَرِأيب خ
 .)٤( رشاك اإل فقد قارَف؛ٍته عن يشءَِري طُتهَّدَر

- ري بـن َتُ عـن شـ،ٍ عـن بـالل،ٍ عن ليث،نا إسامعيل بن إبراهيمث ، أيب

                                         
  ).١٢٣ (»اإليامن«، و)١٢٦٠٤(، و)١٩١٥٥( »املسند«   رواه أمحد يف )١(

 .نحوه عن حذيفة ) ٧٤٠(وسيأيت برقم . نحوه عن أنس ) ٦٤٩٢(ه البخاري وروا
ْخوف بال  العبدَذهب:   أبق) ٢( ِّكد وال َ َعمل َ  ).٢٥/٥ (»تاج العروس«، )١/١٠٨ (»هتذيب اللغة«. َ
  ).١٤٣ (»اإليامن «رواه أمحد يف  )  ٣(

ن الشعبي، عـن جريـر عن عيل بن عاصم، عن منصور، ع) ١٩٢٤٣( »املسند« ورواه أمحد يف 
 عن النبي  ..  فذكره .  

ً موقوفـا، فـذكره، وقـال من طريق منصور، عن الشعبي، عن جرير ) ١٤٠(   ورواه مسلم 
   اهـ.بالبرصة هاهنا يعن روىُي أن أكره يولكن،  النبى عن يوُر واهللا قد: منصور

  .، وهو حديث صحيح)١٣٨ (»اإليامن«   رواه أمحد يف )٤(
  .   نحوه عن النبي عن الصحايب فضالة ) ١/١١٠ (»جامعه«وهب يف رواه ابن 

 قـال :قـال ،مـن حـديث عبـداهللا بـن عمـرو ) ٧٠٤٥( »املسند«يف   وله شاهد عند أمحد 
   .»أرشك فقد ٍاجةَح من الطرية ردته نَم«:  اهللا رسول

  ؟   ذلك كفارة ما اهللا رسول يا :قالوا   
      .»غريك إله وال ،طريك ّإال طري وال ،خريك ّإال خري ال همالل :أحدهم يقول أن«: قال   

 .، عن النبي   رويفع بن ثابتمن حديث) ٢٠٣١(   وشاهد آخر عند البزار 



    
   

٢٩٤ 

 علينـا َخـرج : قـالوا،لَسحِيك بن مـَلُ وعن س،َرَفُلة بن زِ وعن ص،كلَش
ه عـىل ُّدُن كنا لنعـإا ًمون كالمَّ إنكم لتتكل:فقال ُثَّ ونحن نتحدُذيفةُح

  .)١( َفاق النِّ☺ رسول اهللا ِعهد

 - أن ،بيـداهللاُ عنا عبدالعزيز بن إسامعيل بـنث ،سلمُنا الوليد بن مث ، أيب 
 ☺ عـن رسـول اهللا ، مامة الباهيلُ عن أيب أ:ثهمَّحدليامن بن حبيب ُس

 َثَّشبَ تٌروةُت عَضِقُام انتَّ فكل،ًروةُ عًروةُ عِسالمى اإلَرُ عَّنَنقضُلت «:قال
 .)٢( »الةَّ الصّنُهُرِ وآخ،ُكمُ احل:اًقضَ نَّنهلَّوأ ف،تليها تي بالُالناس

-  أيب ، ابن : يعني -   عن عبداهللا بن عثامن،لَّفضُمـنا برش بن الث
 قـال رسـول اهللا : قال،مريُبيد بن عُعن ع ،َسِجَ عن نافع بن رس- يمثُخ

  .)٣( »قَلَن حَا مَّنِ مَليس «:☺

- نس يقولأن  بَ مالكُ سمعت: قال،نا عبدالرمحن بن مهديث ، أيب: 
 ؛اننًُده سـعـ بِ ووالة األمر،☺ هللا رسول اَّنَ س:مر بن عبدالعزيزُقال ع

 عـىل ٌةَّوُوقـ ،] اهللاِ لطاعةٌواستكامل[ ، اهللا ِ لكتاب هبا تصديٌقُخذاأل
ن َ ومـ،ٌ منـصور: هبـاَ ومن استنرص،يِهتدُ م:اِ هبَلِن عمَ م،  اهللاِينِد

                                         
  . من طرق حسنة  عن حذيفة ) ١٤٧ (»اإليامن«، و)٢٣٣٢٢ و٢٣٢٦٢( »املسند«   رواه أمحد يف )١(

  .يد اخلدري وأنس من قول أيب سع) ٧٣٧(  ويشهد له ما تقدم برقم 
ــد )٢( مــن طريــق ) ٤/٩٢(، واحلــاكم )١٦٨ (»اإليــامن«، و)٢٢١٦٠( »املــسند«يف    رواه أمح

  .املصنف، ووقع يف إسناده تصحيف
  .ُمن طرق عن اإلمام أمحد ) ٧٤٨٦ (»الكبري«، والطرباين يف )١٣٣٠( ورواه اخلالل 

 . ، واحلاكم)٦٧١٥(ابن حبان :  وصححه
وفيـه انقطـاع، وسـيأيت . من طريق املروذي) ١٣٢٨(، واخلالل )١٦٦ (»اإليامن«    رواه أمحد يف)٣(

ًصحيحا موصوال برقم  ً)٧٧٠.(  



 
   

٢٩٥ 

 .)١( َّ ما توىل  اهللاُُهّال وو، املؤمننيِ سبيلَ اتبع غري:خالفها

-  أيب ، عمش عن األ،فيانُنا سث ،ينَدَنا عبداهللا بن الوليد العث ،
لـيس بـني «: ☺ قـال رسـول اهللا  : قـال،عن جابر  ،فيانُعن أيب س

 .)٢( ِ»الةَّ الصُركَ تَّ إالِفرُ الكَ وبنيِبدَالع

 -  يب أ، ابـن [عـن جـابر  ،بريُّالـز عـن أيب ،فيانُ عن س،نا وكيعث
 ُ تـركِفـرُ وبـني الكِبـني العبـد «:☺ قـال رسـول اهللا : قال، ]عبداهللا
 .)٣( »الصالة

- حدثني عبداهللا ،سني بن واقدُ حدثني ح،بابُ احل]بن[ أنا زيد ، أيب 
 ُركَوبيـنهم تـبيننـا  «:☺ قال رسـول اهللا : قال،بيه أعن  ،ريدةُبن با
 .»َرَن تركها فقد كف فمِ،الةصال ]أ/٤٥[

-  أيب ، عن عطـاء،ٍ عن ليث،يبانَنا شث ،م بن القاسمِنا هاشث ، 

                                         
  .كالمها من طريق املصنف) ٥( للخطيب »رشف أصحاب احلديث«، و)٢٤١ (»اإلبانة الكربى«    )١(

   . املروذيمن طريق) ١٣٢٩(اخلالل ، و)١٦٧( ألمحد »اإليامن«  و
،  )٢٤٢ (»اإلبانة الكربى«، و)١٣٤(، والاللكائي )٦٩٨(» الرشيعة«: ، انظرُ  وله طرق أخرى

  ). ١٩٩( للداين »الرسالة الوافية«و
سمعت مالك بن أنـس إذا : عن مطرف بن عبداهللا،  قال: والداين زيادة) ٦٢٠(  وعند ابن بطة 

ِّذكر عنده أبو حنيفة والزائغون يف الدين يقول َ ِ  .    نحوهفذكر:.. قال عمر بن عبدالعزيز : ُ
  .من طريق املروذي عن أمحد به) ١٣٧٥(   اخلالل )٢(

  ). ١٥٩(،  ومسلم )٢١٣ (»اإليامن«، و)١٤٩٧٩ (»املسند«ورواه أمحد يف 
  . من حديث أنس ) ٧٠٨(وقد تقدم نحوه برقم 

  ).٢١١ (»اإليامن«    رواه أمحد يف )٣(
  .به الزبري أيب عن ،عقبة بن موسى عن ،دالزنا أيب ابن عن ،رسيج عن )١٥١٨٣(  ورواه أمحد 

 . فذكره ..  ًسمع جابرا أخربين أبو الزبري، أنه: من طريق ابن جريج، قال) ١٦٠(ورواه مسلم   



    
   

٢٩٦ 

 َكُ أن يرت :ِكِّ وبني الرشُجلَّبني الر «:قال ☺ عن النبي ،][ عن جابر
 .)١( »الةَّ أن يرتك الص :ِفرُ وبني الكِلُجَّ وبني الر،الةَّالص

                                         
  ).٢١٥ (»اإليامن« رواه أمحد يف )  ١(

 هاهنا رصحيـة يف تكفـري تـارك الـصالة بالكليـة    وهذه األحاديث التي أوردها املصنف 
ًا أو كسال وهتاونـا، واملـراد بـالكفر والـرشك هاهنـا هـو الكفـر والـرشك ًسواء تركها جحود ً

  .  األكرب املخرج من امللة، ال أنه كفر األصغر، أو كفر دون كفر
  : لوجوه األعظم الكفر هو الصالة يف الوارد الكفر): ٤/٨٤ (»رشح العمدة« يف  قال ابن تيمية 

 إنام و ،إليه اإلطالق فينرصف امللة عن املخرج عظماأل الكفر هو املطلق الكفر إن :أحدها      
 كـل سـياق تأمـل ومـن ،الكـالم إىل انضمت لقرائن ذلك غري إىل املواضع تلك يف فُرص

  الظاهر عىل تقرره ما هنا بل ،ظاهره عن رصفه يوجب يشء هنا وليس معه وجده حديث
   =كفر «:وقوله ،»كفر هبم مها« ،»كفر وقتاله «:قوله مثل ،مبهم ٌرَّمنك الكفر ذلك إن :الثاين 

 الـرشك :قـال أو ،الكفـر وبـني العبد بني ليس «:بقوله بالالم عرف وهنا ،ذلك وشبه» باهللا
  .امللة عن املخرج وهو ،املعروف الكفر إىل ينرصف املعروف ،»والكفر

 ويف ،»اإليامن بني و بينه «:بعضها ويف ،»امللة عن خرج فقد «:األحاديث بعض يف إن :الثالث 
 ،فعلـه إن اإليـامن إىل تدخلـه حد الصالة إن يقتيض كله هذا و ،»الكفر وبني بينه «:بعضها

  .تركه إن عنه وخترجه
 حممد أصحاب كان( :وقوله ،»الصالة ترك َّإال الكفر وبني العبد بني ليس «:قوله إن :الرابع  
 األعظم الكفر َّإال به يراد نإ جيوز ال ،)الصالة َّإال كفر تركه األعامل من ًاشيئ يرون ال..      

 ،اجلملة يف غريها عىل مرتبتها وبيان ،الصالة ختصيص خمرج الكالم هذا خرج أنه :اخلامس  
            .الفرائض عامة ذلك يف لشاركها اًفسق الكفر ذلك كان ولو

  .كله ذهب آخره ذهب فإذا الدين آخر أهنا بني أنه :السادس   
 ،امللـة عـن خـارجون وهم ،الكفار وبني بيننا الذي العهد هي الصالة أن َّبني أنه :السابع   

 دخل فقد به أتى من أن كام ،كفر فقد العهد هذا ترك من أن ذلك واقتىض ،فيها داخلني ليسوا
  .امللة عن املخرج الكفر يف َّإال هذا يكون وال ،الدين يف

 عن خروجه يف يشء أرصح ،)الصالة ترك ملن اإلسالم يف حظ ال( : عمر قول إن :الثامن  
   =هـو ليس الوقت عن إخراجها إن َّبني أنه مع ، وغريه مسعود ابن قول وكذلك ،امللة



 
   

٢٩٧ 

 - َةَيمرُعن القاسم بن خم ،وزاعي األُ سمعت،نا الوليد بن مسلمث ، أيب، 
  .)١( اًارَّا كفَِه صاروا برتك؛ركوهاَ ولو ت، أضاعوا املواقيت ومل يرتكوها:قال

-  أيب ، ٍّرِ عن ز،مِ عن عاص، عن سفيان،نا وكيع وعبدالرمحنث، 
  .)٢(  فال دين له؛ِّصلُم يـن لَ م: قال][ عن عبداهللا

- قاال ،دي واحلسن بن سع،مِ عن القاس،نا املسعوديث ،نا وكيعث ، أيب: 
 .فرُكالركها َ ت]:[ قال عبداهللا

-  ريشُبيعة القَعفر بن رَ جحدثني ،يوةَنا حث ،نا عبداهللا بن يزيدث ،يبأ، 
 اهللا  رسولُمعتَ س:يقول  أبا هريرة َعِمَنه سأه َخربأ ،اك بن مالكَرِعن ع

 .)٣( »ٌفرُ فإنه ك؛ عن أبيهَبِغَ فمن ر؛كمِبوا عن آبائال ترغ «: يقول☺

                                         
  .امللة عن خيرج فيام َّإال يكون ال وهذا ،بالكلية الرتك هو وإنام ،الكفر

 الدين كذلك ،يقوم ال عمود غري عىل اًفسطاط فإن( : معاذ حديث من تقدم ما :التاسع   
 اًأيض و ،اًجاحد تركها من عىل محلها من قول يبطل الوجوه هذه ويف ،)بالصالة إال يقوم ال

 ،»الكفـر بـني و العبد بني ليس «:وقوله ،)كفر تركه األعامل من ًاشيئ يرون ال كانوا( :قوله
 الـصالة بـني فيـه فـرق ال اجلحـود وترك ،بذلك الصالة اختصاص يوجب مما ذلك وغري

 فكيف ،ينفعه مل ذلك مع فعلها لو حتى ،ترك غري من الكفر هو نفسه اجلحود ألنو ؛وغريها
 أو ،اًجحـود تركهـا مـن يف عام وهو ،الرتك هو املذكور وألن ؛يذكر مل ما عىل احلكم قَّعلُي

 اهـ. إليه يلتفت فال موجب غري من الكالم حقيقة عن عدول هذا وألن؛ ًتكاسال
 ).٧١٠(كفري تارك الصالة حتت أثر رقم    وقد تقدم الكالم عن مسألة ت

  .  من طريق املروذي) ١٣٨٠(، واخلالل )٢١٨( ألمحد »اإليامن« )   ١(
  Mw          z     y  x: قال يف قوله تعاىل: وفيه. من طريق الفضل بن زياد) ٢٧٠ (»الرشيعة«و

     £  ¢  ¡  �~  }  |  {L ]٥٩: مريم.[ 
من طريق ) ١٣٨٧(، واخلالل )٢٢٥ (»اإليامن«و.  من طريق املصنف)٩٤٦ (»اإلبانة الكربى«   )٢(

 .، وإسناده حسن)٤٧( البن أيب شيبة »اإليامن«و. املروذي
  =.ويشهد له ما تقدم من األحاديث واآلثار. ، وإسناده منقطع)٨٩٣٩ (»الكبري« والطرباين يف 



    
   

٢٩٨ 

- عن عيسى ،هيلُ عن سلمة بن ك،عبةُنا شث ،نا حممد بن جعفرث ، أيب 
ن ِ مـُةَريِّالطـ «: قـال☺ عـن النبـي ، عن عبـداهللا ،ٍّرِ عن ز،يِدَساأل

 .)١( »لُّوكَّه بالتُبِذهُي   ولكن اهللاَ؛ِكِّالرش
- عـن رض،يلَضُنـا حممـد بـن فـث ، أيب َ

 )]نانِسـ[(وهـو أبـو  - ٍارِ
 .يامن اإلُ مجاع  عىل اهللاُلُّ التوك: قال،بريُعن سعيد بن ج -يباينَّالش

- عن عبدالكريم ،الثةُ حدثني حممد بن عبداهللا بن ع،نا وكيعث ، أيب 
ن ِ مٍيشَ عىل جٍبن مالك عدَ سَجَخر : قال، عن زياد بن أيب مريم،يِرَاجلز

 ،ِن أصـحابهِ مٌ رجلُهَ فجاء،)٢( تَنَحَ قد سٌّبيَ فإذا ظ، املسلمنيِجيوش
   !مريرجع أهيا األا :فقال له
 أم  ؟تَلَا حني أقبِروهنُن قِ أم! ؟تَّ تطريٍ يشءِّأيِمن  :ٌسعد ]له[ فقال

 .كِ رشَريةِّ فإن الط؛ امض ؟تَرَني أدبِذناهبا حَمن أ

                                         
اآلثـار يف تكفـري بعد أن ذكر هـذه األحاديـث و) ٢/٦٥٤(» الرشيعة« يف  قال اآلجري 

  ..نن واآلثار يف ترك الصالة وتضييعها مع مـا مل نـذكره ممـا يطـولُّ هذه الس:تارك الصالة قال
  اهـ .  ومن مل يصل فال إيامن له وال إسالم،ما يدل عىل أن الصالة من اإليامن

  .  من طريق املصنف) ١٠٥١ (»اإلبانة الكربى«  ) ٣(
 ).١٣٠(، ومسلم )٦٧٦٨(، والبخاري )٢٣٧ (»اإليامن«، ويف )١٠٨١٣( واحلديث رواه أمحد 

  .من طريق املروذي) ١٤١٠ و ١٤٠٤(  اخلالل ) ١(
هـذا و: ، قال)١٦١٤(، والرتمذي )٢٤٨ (»اإليامن«، و)٤١٩٤ و٣٦٨٧ و٤١٧١(  رواه أمحد 

ا عـن سـلمة ً وروى شعبة أيض، من حديث سلمة بن كهيلّحديث حسن صحيح ال نعرفه إال
ليامن بـن حـرب يقـول يف هـذا ُ كـان سـ: يقول، سمعت حممد بن إسامعيل:ل قا،هذا احلديث

  هذا عندي قول عبد اهللا بن مسعود:ليامنُ قال س،) ولكن اهللا يذهبه بالتوكل؛انِّوما م( :احلديث
: )اهـ .. ). ا مناَوم  

ي إذا وكـانوا يتـشاءمون بـالظب. ما أتاك عن يمينك من طائر، أو ظبـي، أو غـري ذلـك:    السانح)٢(
 ). ٢/١٧٦٩ (»هتذيب اللغة«. َجرى من اليمن إىل اليسار كام يف هذا األثر



 
   

٢٩٩ 

 - َعِمَأنه سـ ، عن أبيه، عن سامل،هريُّ عن الز،يينةُن بن عفياُنا سث ، أيب 
 .)١( »يامن اإل]نِم[ ُاحلياء «: فقال،ِ أخاه يف احلياءُظِعَ يً رجال☺النبي 

- عن أبيه ، عن سامل،هريُّنا الزث ،نا مالكث ،نا حييى بن سعيدث ، أيب، 
  . أخاه يف احلياءُظِعَ كان يِنصارن اإلِ مًأن رجال

 .)٢ (»يامنن اإلِ مَن احلياءإ ف؛عهَد «:☺ ُّال النبيفق
- عـن صـالح ،هري بن حممدُنا زث ،نا عبدالرمحن بن مهديث ،حدثني أيب – 

 ان أبـأأخـربه  ،ةَامـَمُ عبداهللا بـن أيب أ])نأ([ – ابن كيسان] ب/٤٥[ :يعني
ن ِم ةَاذَذَ الب،يامنن اإلِ مُةَاذَذَالب «: قال☺ أن رسول اهللا ،هَأخرب مامة ُأ

 .)٣( »يامنن اإلِ مُةَاذَذَ الب،يامناإل

- عن،البةِ عن أيب ق،اءَّنا خالد احلذث ،نا إسامعيل بن إبراهيمث ، أيب  
 ؛اً املـؤمنني إيامنـَن أكمـلإ «:☺ قـال رسـول اهللا :قالـت، عائشة 

 . )٤( »ِههلأم بُهُلطفأ و،اًلقُهم خُحسنأ

                                         
 ). ٣٦(، ومسلم )٢٤(، والبخاري )٤٥٥٤( رواه أمحد )  ١(
  . واحلديث يف الصحيحني كام تقدم). ٣٨ (»اإليامن«، و)٥١٨٣ (»املسند«   رواه أمحد يف )٢(
، )٤١١٨(، وابن ماجه )٤١٦١(، وأبو داود )١٢ص (»الزهد«، و)٣٩ (»اإليامن«   رواه أمحد يف )٣(

  ).التقشف يف اللباس: البذاذة: (قال أبو عبداهللا: فيه وزاد. املروذيمن طريق ) ١٢٠١(واخلالل 
يب أ سـألت : قـال عبـداهللا.مامة احلـارثيأبو أ هذا ):١٢ص (»الزهد«يف   بن أمحدقال عبداهللا  

وقـال ابـن . ُّالتقحـل: البذاذة:  اهـ وقال أبو داود.باسّ التواضع يف الل: قال ؟ ما البذاذة:قلت
                 ). القشافة، يعني التقشف: البذاذة: (ماجه
ــتح«  ويف  ــحيح):١٠/٣٦٨(» الف ــديث ص ــو داود، ح ــه أب ــذاذة( و، أخرج ــدة ):الب  بموح

  مـع، والتواضـع فيـه، والتنطع يف اللبـاس، ترك الرتفه: واملراد هبا هنا، رثاثة اهليئة،ومعجمتني
  اهـ.  ال بسبب جحد نعمة اهللا تعاىل،القدرة

  . ، وإسناده منقطع)٢٤٢٠٤(ورواه أمحد . من طريق املصنف) ٨٩٣( »اإلبانة الكربى«    )٤(



    
   

٣٠٠ 

-  يعنـي - نا سعيدث ،- ِتابهِن كِم - ئن يزيد املقرنا عبداهللا بث ،يبأ: 
 ،يفَدَّ الـصٍ عن عيسى بن هـالل،َحدثني كعب بن علقمة، -ابن أيب أيوب 

 ،اًالة يومـَّ الـصَ أنه ذكـر☺  عن رسول اهللا،مرو َعن عبداهللا بن ع
 ،ِ القيامـةَ يـومً ونجـاة،اًرهانُ وب،اً عليها كانت له نورَن حافظَم «:فقال

 َ ويـأيت يـوم،ٌ وال نجاة،ٌنرهاُ وال ب،ٌكن له نوريافظ عليها مل ُحيم ـن لَوم
  .)١( »ٍفَلَيب بن خُ وأ،َ وهامان،رعونِ وف، مع قارونِالقيامة

- ٍلِ عن أيب وائ،يدَبُ عن ز،فيانُ عن س، وعبدالرمحن،نا وكيعث ، أيب، 
 ،ٌسوقُسلم فـُ املـُبابِسـ«: ☺ قـال رسـول اهللا :قـال، عن عبداهللا 

 . )٢( »فرُه كُالَتِوق

- ]نعـ ،  ثنا احلسن،هيدَّبيب بن الشَ عن ح،نا حييى بن سعيدث ، أيب 
 - ِ أو املـؤمن-، ِمـسلمـ الُبابِسـ: قال ، عن عبداهللا ،حوصأيب األ

 . ]فرُ ك- هُلْأو قت - ،هُتالِ وق،- سٌقِأو ف - ،ٌوقُسُف

- عـن ،يباينَّمرو الشَ عن أيب ع،مي عن التي،نا حييى بن سعيدث ، أيب 
 -، سٌقِ فـ- ِنِأو املؤم -، ِسلمُمـ ال– ُبابِأو س - ُّبَ س:قال عبداهللا 

 . فرُ ك- ُهُلْتَأو ق -ه ُتالِ وق،- ُوقُسُأو ف
- أيب[ عن قـيس بـن ،نا أبو إسحاقث ،ٌهريُنا زث ،نا أبو كاملث ،حدثني أيب[ 

                                         
  . وهو حديث صحيحمن حديث أيب هريرة ) ٧٢٢( وقد تقدم نحوه برقم 

، وابـن )٢٧٦٣ (»لسننا«، والدارمي يف )٣٤ (»اإليامن«، و)٦٥٧٦( »املسند«    رواه أمحد يف يف )١(
  ).١٤٦٧ (»صحيحه«حبان يف 
  ).١/٢٩٢( »جممع الزوائد«وانظر . رواه أمحد بإسناد جيد): ١/٢١٧(» الرتغيب والرتهيب« وقال  يف 

  . من طريق املروذي عن أمحد به) ١٤٣٧(، واخلالل )٢٧٥( ألمحد »اإليامن«   )٢(
 .خترجيه من الصحيحني) ٦٢٢( وقد تقدم 



 
   

٣٠١ 

 فـإن ،َتقـوا الكـذبا :يقـول يق دِّ الـصٍ أبا بكرُسمعت : قال،ٍمِحاز
 .)١( يامن لإلٌانبُ جمَبِالكذ

- يـد بـن َ عـن ز،ليامنُ أخربين س،عبةُنا شث ،نا حييى بن سعيدث ، أيب
 ثـم ،ِسالم دخال يف اإلِالنُجَّ الرَ إذا جاء:][ قال عبداهللا : قال،وهب

 .)٢( - مـالَّ الظ:يعني -. َ يرجع]حتى[ ٌ فأحدمها خارج،اهتجرا
- :عـن زيـد بـن ،فِّرصُ عن طلحة بن مـ،حادةُ وحدثني حممد بن ج 

  .ِه بمثل][  عن عبداهللا،ٍوهب
- نا الفضل بن موسى ث ،- بمكة - ة بن عبدالوهابَّيِدَ أبو صالح ه

قال يل إبـراهيم  : قال،زةَ عن ميمون أيب مح، أنا رشيك،-اينبيَّش ال:يعني -
 -. رجـاء يف اإلَمَّ بعدما تكلَّ عيلُدخلَا امللعون ي ال تدعوا هذ:النخعي

  .)٣( - اً محاد:يعني

- عن ،نهالِ عن امل،مرو بن قيسَ عن ع،هريُ ز، ثنانا أبو كاملث ، أيب 
 ُولـةِّ والت،قىُّ والر،ُمِ التامئ: قال][ عن عبداهللا ،)٤( م أيب عبيدةُن أيريِس

                                         
   .من طريق املصنف) ١٤٤٢(، واخلالل )٣٠٨ (»اإليامن«د يف   رواه أمح) ١(

  .والزيادة ممن خرجه) ٥٨-٥٤ (»اإليامن«، والعدين يف )٧٣٦( »الزهد «ورواه ابن املبارك يف
 .سناد ضـعيفإ :، وقال)٤/٢٠٦(» شعب اإليامن« كام يف ًوروي مرفوعا عن النبي 

  .  وقفه) ١/٢٥٨ (»العلل«َّاهـ   ورجح الدارقطني يف . والصحيح أنه موقوف
: من طريـق املـروذي، عـن أمحـد بـه، وفيـه) ١٤٧٤(واخلالل ، )٣١٢ (»اإليامن« رواه أمحد يف   )٢(

  ). يرجعفأحدمها خارج من ملته حتى(
 .، ويشهد له ما بعده واألثر صحيح عن ابن مسعود   

  . من طريق هدية بن عبدالوهاب به) ٢/١٥٣(لعقييل ل» ضعفاءال«)   ٣(
  .هو ابن أيب سليامن، وهو من كبار املرجئة: ادومح

 ).عن سريين أخي أيب عبيدة: ( ألمحد»اإليامن«، ويف )سريين بن أم عبيدة) : (ب(   ويف )٤(



    
   

٣٠٢ 

 .)١( كِرش
-  عـن أيب ،هيـلُلمة بـن كَ عن سـ،فيانُ عن س،دالرمحننا عبث ،أيب 

 . ][ عن عبداهللا ،رسوقَ عن م،حىُّالض
  .][ عن عبداهللا ،رسوقَ عن م،عن إبراهيم ]أ/٤٦[، بيدُوعن ز

 ][ عـن عبـداهللا ، عن عبدالرمحن بـن يزيـد،امرةُ عن ع،عمشوعن األ
 .)٢(  نحو ذلكُكِّ والرش،اً وسبعون بابٌضعِبا بِّ الر:قال

- بن   عن حييى،ةَّرُمرو بن مَ عن ع،عمشنا األث ،عاويةُنا أبو مث ، أيب
 : قال،عبداهللا  عن ، عن زينب امرأة عبداهللا،بن أخي زينبا عن ،ارَّاجلز

 . )٣( »]كِرش[ ُولةِّ والت،ُِمامئَّ والت،ىَقُّالر «: يقول☺  رسول اهللاُسمعت
- هم بـن َ عـن سـ، عـن إبـراهيم،عمش األناث ،عاويةُنا أبو مث ، أيب

 ،هُ صـاحت امرأتـ][  أبـو موسـىَلُقَا ث مل: قال،ِعَثْعن القر ،ابَْجنِم

                                         
 .ًمرفوعا) ٧٦٩(وسيأيت . من طريق املروذي) ١٤٨٥(، اخلالل )٣٢٤ (»اإليامن«يف    رواه )١(
ــامن«   رواه أمحــد يف )٢( ــق املــروذي) ١٤٩٥و١٤٨٦و١٤٨٠(، واخلــالل )٣٢٥ (»اإلي . مــن طري

                    .وأسانيده صحيحه
  ).٩٦٠٨ (»الكبري«، والطرباين يف )١٥٣٤٧(ورواه عبدالرزاق 

 اًأحـد نـسمع مل احلـديث وهذا: ، وقال)١٩٣٥(، والبزار )٢٢٧٥(ًورواه مرفوعا ابن ماجه 
  اهـ . عيل بن عمرو َّإال اإلسناد هبذا أسنده

 إبراهيم  حممد بن: وابن أيب عدي اسمه، هذا إسناد صحيح):٣/٣٤(» اجةمصباح الزج«قال يف 
 ،الصحيح ورجاله رجال، »مسنده« رواه البزار يف ، تفرد برواية هذا احلديث عن شعبة،هو ثقة

 اهـ.  ورجاله رجال الصحيح،»مسنده« رواه أمحد يف ،وله شاهد من حديث عبداهللا بن حنظلة
  . من طريق املروذي عن أمحد به) ١٤٩٤(، واخلالل )٣٣٣ (»اإليامن«   رواه أمحد يف )٣(

           . اد، ولفظه أتم مما هاهنابنفس اإلسن) ٣٦١٥( ورواه أمحد 
وصـححه، ووافقـه الـذهبي، ) ٤/٢١٨(، واحلـاكم )٦٠٩٠ (»صحيحه« ورواه ابن حبان يف 

 .وهو حديث صحيح



 
   

٣٠٣ 

 ، ثـم سـكتت. بىل: فقالت ؟☺ ما قال رسول اهللا ِ أما علمت:فقال هلا
  ؟ ☺ قال رسول اهللا ٍ يشءُّ أي: قيل هلا،فلام مات

  .)١( َقَلَ أو س،َقَرَ أو خ،َقَلَن حَ لعن م☺ن رسول اهللا  إ:فقالت 
- عن عطـاء بـن ، عن زيد بن أسلم،عمرَنا مث ،نا عبدالرزاقث ، أيب 

 ِن النـارِ مُرجَخي« : قال☺أن النبي ، ][ دريُعن أيب سعيد اخل ،سارَي
 . »يامناإل نِ مٍةَّ ذرُثقالِه مِلبَن كان يف قَم

 )٢(] ٤٠:النساء[  M  I   H  G  FK  J L :  فليقرأَّ فمن شك:قال أبو سعيد       

- قال،]عن أبيه [،روةُ بن عِعن هشام ،فيانُنا سث ،ٌنا وكيعث ، أيب : 
 .)٣(  إيامنهَقصَ نَّ إالّطَ قٍبدَ عُمانةَقصت أَما ن

- عـن ،ادَّعن جامع بـن شـد ،ٌسعرِوم ،عمشنا األث ،نا وكيعث ، أيب 
 .)٤( ًاجلس بنا نؤمن ساعة :] [عاذُقال م :]قال[ ،سود بن هاللاأل

                                         
  . من طريق املروذي عن أمحد به) ١٥٨٦(  رواه اخلالل ) ١(

  ).١٨٦٧(النسائي ، و)٤٠٧ (»اإليامن«و ،)١٩٦٩٠و١٩٦٢٦( »املسند«يف واحلديث رواه أمحد 
َأنا بريء ممن حلق، وسلق، وخرق«:  ولفظهمن حديث أيب موسى ) ٢٠١( ورواه مسلم  َ ََ َ ََ َ َ ٌ«.  

. بالسني والصاد: رفع الصوت، ويقال): وسلق(حلق الرأس عند املصيبة، ): باحللق(  واملراد 
 . )٤/١٧٣( للهروي »غريب احلديث«.   شق الثياب): قاخلر(و

  .عن هشام بن عروة، عن أبيه: وعنده. من طريق املروذي، عن أمحد به) ١١٤٠(   اخلالل )٢(
  . بمتن أطول من هذا) ٣٧٣(، ومسلم )٢٢(، والبخاري )١١٨٩٨(رواه أمحد   

  .من طريق املصنف، والزيادة منه) ١١٥٤ (»اإلبانة الكربى« )  ٣(
 »اإلبانــة«، و)٢٤٩ (»الــرشيعة«، و)١٠٣٣(، واخلــالل )١٤٣( حلــرب الكرمــاين »ُّالــسنة«و
  . من طريق الفضل بن زياد عن أمحد به) ١٢٣١(
  .، وهو صحيح)١٠( البن أيب شيبة »اإليامن«و
. مـن طريـق املـروذي) ١١٢١(واخلالل . من طريق املصنف) ١٢٣٠ (»اإلبانة الكربى«  ) ٤(

  .، وإسناده صحيح)١٠٥(، والبن أيب شيبة )٢٠( أليب عبيد »اإليامن«، و)١/٩(ًوالبخاري تعليقا 



    
   

٣٠٤ 

- ٍكيمُع عن عبداهللا بن ،يدُالل بن محِ عن ه، عن رشيك،نا وكيعث ، أيب 
 ،ا ويقينًـ،اًدنا إيامنِ اللهم ز:ِهعائُيقول يف د  ابن مسعود ُ سمعت:قال
 .)١( اًقهِوف

- ٍبـريُعن سعيد بن ج ، عن أيب اهليثم،نا إرسائيلث ،نا وكيعث ، أيب، 
  .)٢(  إيامينَ ليزداد:قال ،]٢٦٠:البقرة[ M2  1  0L   :قال

- عـن  ،وينَمـران اجلـِنا أبـو عث ،جيحَ عن محاد بن ن،ٌنا وكيعث ، أيب
ا نـمَّ فتعل،)٣( ًرةِزاوَا حـً فكنـا فتيانـ☺ كنا مع رسـول اهللا : قالٍندبُج

  .)٤( اًمنا القرآن فازددنا به إيامنَّ ثم تعل،يامناإل

-  عـن أيب ، حدثني أبو إسحاق،فيانُ عن س،ٍنا حييى بن سعيدث ،يبأ 
 : فقـال،ِا لـه يتهـاون بالوضـوءي ابنًِدَ بن عُجرِرأى ح : قـال،يِندِالك ليىل

 )٥( يامنصف اإلِأن الوضوء ن : ما حدثنا عيل ]ب/٤٦[ هذا .َحيفةَّهات الص

                                         
  .من طريق حنبل عن أمحد به) ١٧٠٤(والاللكائي  ،)٥٢٢ (»اإليامن« رواه أمحد يف )  ١(

 .وإسناده حسن. من طريق وكيع به) ١٢١٥ (»اإلبانة الكربى«، و)١٤٢( للكرماين »ُّالسنة«و
 »اإلبانــة الكــربى«، و)٣/٥٠( الطــربي »تفــسري«و. ق املــروذيمــن طريــ) ١١٢٣(   اخلــالل )٢(

َوكذلك فرسه مالك بن أنس : وقال بعده) ١٦٠٣(، والاللكائي )١٢٠١( َّ .اهـ  
 ).٣/٧٥٨(البن قتيبة » غريب احلديث «. حزور إذا قارب أن يبلغ:اً ويقال أيض، مجع حزور:حزاورة  ) ٣(
  . ملصنفمن طريق ا) ١٢١٩ (»اإلبانة الكربى«  ) ٤(

        .من طريق املروذي وامليموين) ١٥٩٣(، واخلالل )٤٣٢ (»اإليامن«ورواه أمحد يف 
» الكبـري«، والطـرباين يف )٦١(، وابن ماجـه )٢/٢٢١(» التاريخ الكبري«ورواه البخاري يف    
  . هذا إسناد صحيح رجاله ثقات):١/١٢(» مصباح الزجاجة«قال يف ). ٢/١٦٥/١٦٧٨(

  . من طريق املروذي عن أمحد به) ١٥٩١(، واخلالل )٤٣٠ (»اإليامن«د    رواه أمح)٥(
  .، وإسناده صحيح)١٧٠٣(والاللكائي 

 :فقـال ،يـده يف  اهللا رسـول عقد :قال ،سليم بني من رجل ًوقد روي مرفوعا من حديث



 
   

٣٠٥ 

- عن  ُقميم، بن ِمريُعن ع ،نا يونس بن أيب إسحاقث ،نا وكيعث ، أيب
 ، ومل يتوضأ،ِن الغائطِ مَا له خرجا رأى ابنًًجرِن حأ :يِندِ الكِجرِ حلٍغالم
 سمعت عيل بن أيب طالـب ،ِةَّوُن الكِيفة مِحَّلني الصِ ناو، يا غالم:فقال
 ١( ِيامن اإلهور نصُفَّ الط:يقول(.  

 - عـن أيب لـيىل ،حاق عـن أيب إسـ،فيانُ عـن سـ،نا عبدالرمحنث ، أيب 
 .يامن اإلُ شطرَهورَّ أن الط: نا عيل ،يِدَجر بن عِ عن ح،يِندِالك

- إن:ليكـةُيب مأ قال ابن : قال،)٢(مرُنا نافع بن ع ،نا وكيعث ، أيب  
 َ جربيـلِزعمـون أن إيامنـه كـإيامنَ وي،َ اخلمـرُرشبَ أنه يـُمُفهدان يزع

  .)٣(! َّ عليهام السالم َيكائيلِوم
- مـرو بـن َ عـن ع،جْلـَ عن أيب ب،عبةُنا شث ،ٍعفرَنا حممد بن جث ، أيب

 َعـمَ طَ أن جيدَّبَحَن أَم «: قال☺ عن النبي ،عن أيب هريرة  ،يمونَم
  .      )٤( »  هللاَّه إالُّبُ ال حيَ املرءَّبِحُ فليِيامناإل

                                         
 ،رضواأل الـسامء بـني مـا متـأل أكـرب واهللا ،امليـزان متـأل هللا واحلمد ،امليزان نصف اهللا سبحان«

 .حديث حسن: ، وقال)٣٥١٩(، والرتمذي )١٨٢٨٧(رواه أمحد .  » ..اإليامن نصف والطهور
  ).الوضوء نصف اإليامن: (من طريق املروذي، عن أمحد به، ولفظه) ١٥٩٢(   رواه اخلالل )١(
 . »اإلبانة الكربى«وما أثبته من . وهو خطأ) نافع، عن ابن عمر ): (أ ، ب(   يف ) ٢(
  ). ٣٠٧ (»الرشيعة«، و)١٦٠٦(واخلالل . من طريق املصنف) ١٣٤٩ (»بانة الكربىاإل«   )٣(

  ).١٢٦٤  (»اإلبانة الكربى«. ًوقد رأيت فهدان رجال ال يصحى من الرشاب:    قال نافع بن عمر القريش
: بعد هذا األثر من طريق املصنف، عن أبيه  قال) ١٣٥٠ (»اإلبانة الكربى«  وروى ابن بطة يف 

َّكنت مـع ميمـون بـن مهـران، فمـر : ثنا نرص بن املثنى األشجعي قال: قال لد بن حيان،ثنا خا
ٍّبجويرية وهي ترضب بدف، وهي تقول : ُوهل عيل من قول قلتـه مـن كنـود، فقـال ميمـون: ُ

 .إيامنه كإيامن جربيل: واخليبة ملن يقول: أترون إيامن هذه كإيامن مريم بنت عمران، قال
    =          . من طريق املصنف) ٩١٥ (»ىاإلبانة الكرب«   )٤(



    
   

٣٠٦ 

- عن أنس  ،دةنا قتاث ،بو هاللأنا ث ،مدَّنا عبدالصث ، أيب،ل قـا: 
ن ِوال ديـن ملـ ، لهَةَ ملن ال أمانَال إيامن «: قالَّإال ☺ اهللا ُما خطبنا رسول

 .)١( » لهَهدَال ع

- ز أيب ُرمـُ بـن هِ عـن ثابـت،فيانُعمش وسـنا األث ،نا وكيعث ، أيب
  ؟ِق ما املناف][ ذيفةُ سئل ح: قال،حييىأيب  عن ،ِقدامِامل

 .  وال يعمل به)٢(سالم  اإلُفِصَ الذي ي:قال
 - أبـا ُ سـمعت:قـال، ادَّبـَاد بـن عَّبَ عن ع،ليامنُبن س عتمرُنا مث ، أيب 

 . ِقنافُس املّ يؤي][  كان حذيفة:ثامن يقولُع
- عبيَّ عن الش، عن منصور بن عبدالرمحن،لَّفضُنا برش بن املث ، أيب، 

 .ن مواليه فقد كفرِ مَقَبأ ٍام عبدُّ أي: قال،عن جرير
-  عن أيب هريرة  ، عن أبيه، عن العالء،يينةُفيان بن عُ حدثنا س،يبأ
،؟ُبيعَكيف ت «:هَا فسألً طعامُ يبيعٍ برجلَّر م☺  أن رسول اهللا «. 

 فـإذا هـو ، يـدهَدخـلأ ف؛ يدك فيـهَلِ فأوحى اهللا إليه أن أدخ؛هَفأخرب
 .)٣( »َّن غشَا مَّنِ مَليس «:☺  فقال رسول اهللا،ٌبلولَم

                                         
  .من طريق املروذي) ١٦١٧(، واخلالل )٤٥٦ (»اإليامن« ورواه أمحد يف

ن َ مـٌثـالث«: ، ويشهد له ما رواه مسلم من حديث أنـس )١٠٧٣٨ و٧٩٦٧(  ورواه أمحد 
 ).٧٣٦(وقد تقدم برقم . » . . هللاَّه إالّبُ ال حيَ املرءَّبُن حيوأ: .. يامن اإلَ حالوةَّ هبنَ فيه وجدّكن

  . من طريق املروذي عن أمحد به) ١٦٢١(، واخلالل )٤٦٠ (»اإليامن«  رواه أمحد يف ) ١(
، وابـن )٧ ( »اإليامن«، وابن أيب شيبة يف )١٢٥٦٧و١٢٣٨٢و١٣١٩٩(  واحلديث رواه أمحد 

  .حديث حسن: ، وقال)٣٨ (»ُّرشح السنة«، والبغوي يف )٣٨ (»صحيحه«حبان يف 
 ). اإليامن): (ب(    يف)٢(
 ).١٩٧(، ومسلم )٢٨٨ (»اإليامن«، و)٧٢٩٢( »املسند«   رواه أمحد يف )٣(



 
   

٣٠٧ 

-  أيب ، عـن ، عـن إبـراهيم،بيـدُ عـن ز،فيانُنا سـث ،نا وكيعث 
ن َا مـَّنـِ مَلـيس «:☺ قـال رسـول اهللا : قـال،عن عبداهللا  ،رسوقَم

 .)١ (»ِ ودعا بدعوى اجلاهلية،َوبُيُ اجلَّقَشَ و،َودُدُ اخلَبََرض
- ه عـن النبـي َثلـِ م،انفيُ عن سـ، نا عبدالرمحن بن مهدي، أيب☺ 

 .)٢( بإسناده
-  أيب ، عـن ،فِّرَطـُم عـن ،ٍنا حسن بن صالحث ،نا وكيعحدث 

 ِكـاةَّ الزُكِ ما تـار:][ قال عبداهللا : قال،حوصعن أيب األ، أيب إسحاق
  .)٣( ٍمِبمسل

-  ]عـن أيب ، عـن أيب إسـحاق،نـا إرسائيـلث ،نا وكيـعث ،يبأ] أ/٤٧ 
 فال ؛َكاةَّ الزِّ ومل يؤد،َالةَّ الصَن أقامَم: ][ قال عبداهللا :قال ،حوصاأل

 .)٤( له َصالة

 - عن ،يلَهُ ك عن سلمة بن،فيانُ عن س،نا عبدالرمحن بن مهديث ، أيب 
 . ]ريض اهللا عنه[ عن عبداهللا ،رسوقَ عن م،حىُّأيب الض

 ].هللا عنهريض ا[  عن عبداهللا، عن مرسوق، عن إبراهيم،بيدُوعن ز

 ][عـن عبـداهللا  ، عن عبدالرمحن بن يزيد، عن عامرة،عمشوعن األ
 . نحو ذلكُكِّ والرش،اً وسبعون بابٌبا بضعِّ الر:قال

                                         
 ).١٢٩٧ (، ومسلم)١٩٨(، والبخاري )٣٦٥٨ و ٤٢١٥( »املسند«   رواه أمحد يف )١(
 ). ٢٩١ (»اإليامن«، و)٤٢١٥( »املسند«  رواه أمحد يف ) ٢(
، )٩٥٠ (»اإلبانـة«و. مـن طريـق املـروذي) ١٥٠٠(ل ، واخلال)٣٣٩ (»اإليامن«   رواه أمحد يف )٣(

 . ، وإسناده صحيح)١٥٧٥(والاللكائي 
، )٩٤٩ (»اإلبانــة«و. مــن طريـق املـروذي) ١٥٠٢(، و اخلـالل )٣٤١ (»اإليـامن«  رواه أمحـد ) ٤(

 .، وإسناده صحيح)١٥٧٤(والاللكائي 



    
   

٣٠٨ 

 - عـن أيب ، عن األعمـش،فيانُ عن س،نا عبدالرمحن بن مهديث ، أيب 
 ،يـامن اإل نـصُف:ُربَّ الـص: قـال][ عـن عبـداهللا ، عن علقمـة،بيانَظ

 .)١( هُّيامن كل اإل:ُواليقني

 - : يب أ وجدت يف كتـاب،ضيل بـنُفــ]الــ[ أن ُخـربتُ أ: قـال 
M  V  U  TS  R  Q  P : حتـى بلـغ،نفالل األّعياض قرأ أو

 [  Z  Y  X   WL ]هذه ّن إ:ني فرغِثم قال ح ،]٤:األنفال 
ا فهو من قا ح وأن املؤمن إذا كان مؤمنً،ٌ وعملٌيامن قولك أن اإلُِربُاآلية خت

 يف كتاب ٌّفهو شاك ]ةن أهل اجلنَِّم[ا  فمن مل يشهد أن املؤمن حق،ةأهل اجلنَّ
  . ال يعلمٌ أو جاهل، بهٌبّكذُ م، اهللا

 وال ،يـامن اإلُلِ مـستكم،افة فهـو مـؤمن حقـِّفمن كان عىل هـذه الـص
 يكـون  وال،يـامناإل ٌيستكمل عبد اللكن  و؛ِ بالعملَّ إالُيامن اإلُلَستكمُي
 .ِِه شهوته عىلينَِ حتى يؤثر د]احق[ا ؤمنًُم

  .ِ شهوته عىل دينهَِرى يؤثَّحت ]ٌعبد[ َلكَ هي)٢(ولن

 ]أنـا[ :ى تقـولَّ حت، أنا مؤمن: ال ترىض أن تقول ! ما أجهلك،فيهَيا س 
  ].يامناإل[ ُلِستكمُا ممؤمن حق

   اهللاَُي ما افرتضِّؤد حتى ت؛يامن اإلَلِتكمسُا ما حقؤمنًُكون مَواهللا ال ت

                                         
 . يمن طرق املروذ) ١٥٠٩(، واخلالل )٣٤٨ (»اإليامن«   رواه أمحد )١(

ًورواه البخاري معلقا، والطرباين يف    ). ٨٥٤٤) (٩/١٠٤ (»الكبري«ُ
  .ً، وذكر أنه روي مرفوعا وال يصح)٢/٢١ (»تغليق التعليق«وصحح إسناده يف 

 ).ولكن) : (أ (    يف )٢(



 
   

٣٠٩ 

 اُفَ ثم خت،لك   اهللاَُ وترىض بام قسم، عليك اهللاَُمَّ ما حرَِبنَ وجتت،عليك
  .منك  مع هذا أن ال يقبل اهللا

M   l  k  j  i  h    : وقـرأ، ٌ وعملٌل قو:يامن بأنهضيل اإلُ فووصَف
  x   w  v  ut  s   r  q  p  o  n   mL ]١(] ٥:البينة( 

  ؛ِ والعملِ بالقولةمّيَا قينًِ د: ى اهللاَُّمَفقد س

  .ِبالبالغ ☺بي  للنَِّهادةَّ والش،ِوحيدَّ بالتُقرار اإل:فالقول

  .ِمِ املحارُ واجتناب،ِ الفرائضُ أداء:ُوالعمل

M      ?  >  =  <  ;  :   9  8   7      6  54  3  2   1  :وقرأ
  G  F  E  D  C  B   A  @L ]مريم[   

ــــال    : M  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J وق
a  `  _   ^  ]  \  [Z  Y  X  W  VL ]١٣:الشورى[  

 ُهَسلُه ورَ أنبياءَ وكام أمر،  اهللاُهَ كام وصف؛ِصديق بالعملَّ الت:ينِّفالد
 .ِِهبإقامت

  .ِ والعملِبني القول فريُقَّ والت،ِملَ العُترك ]ب/٤٧ [ : فيه)٢( ُقُّفرَّوالت

                                         
أهل اإلرجـاء :  يعني-ما حتتج عليهم: قال الشافعي للحميدي) ١١٩٨( » الكربىاإلبانة«ويف   )١(

 . اآليةM o  n   m  l  k  j  i  hL  :ّحج من قوله تعاىل بآية أ-
هذه اآلية مجعت القول والعمـل والنيـة، ) : ١١٩٦ (»اإلبانة الكربى« يف   وقال ابن بطة 

ّفإن عبادة اهللا ال تكون إال من بعد اإلقرار به، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة ال يكون إال بالعمل،  ّ
 اهـ  . ِزم القلب والنيةّواإلخالص ال يكون إال بع

 ).التفريق) : (ب(   يف )٢(



    
   

٣١٠ 

 : M  o   n  m  l  k  j  i  h قــــــال اهللا
pL ]١١:التوبة[ 

 ِ وإيتاء،ِالةَّ الصِ بإقامة؛ً وعمالً قوال:  جعلها اهللاُِكِّن الرشِ مُوبةّفالت
 .)١( كاةَّالز

ن ِ مــٌ وال يشء،ُ وال الزكــاة،ُ لـيس الــصالة:أيَّ الــرُوقـال أصــحاب
 ،☺بيه َ نِةنَُّ وسِِها لكتابً وخالف، عىل اهللا ًفرتاءا ؛يامنن اإلِ مِالفرائض

  .ةَّدِّأهل الر ل أبو بكر ِقاتُولو كان القول كام يقولون مل ي

 ،ٍ بال عمل)]ُقراراإل[(: ُيامن اإل:ِ أهل البدعُ يقول:ضيل ُوقال الف
  .يامنون باإلُلَتفاضَ وال ي،ِعامل الناس باألُ وإنام يتفاضل،ٌدِ واحُيامنواإل

 ألن ؛ قوله☺ عىل رسول اهللا َّدَ ور،َ األثر فقد خالَف:ومن قال ذلك
 َّال إلـه إال :هاُ أفـضل،ًعبةُبعون شَ وسٌضعِ بُيامناإل «: قال☺رسول اهللا 

 . »ِيامنن اإلِ مٌعبةُ شُ واحلياء،ِريقَّ األذى عن الطُماطةِاها إَ وأدن،اهللا

ن ِ لـيس مـَ الفرائضَّ إن: يقول،ُيامن ال يتفاضل اإل: من يقولُوتفسري
   اهللاَ إن فرائض:قالواو ]العمل من اإليامن [ِ البدعُ أهلَزَّ فمي،يامناإل

 أن يكـون  أخاُف !َريةِ الفَعظمَ فقد أ: ومن قال ذلك !يامن اإلِليس من
  .هَرسبحانه أم  ا عىل اهللا راد،ِا للفرائضًدِجاح

  اهللا َ فرائضَّنإ و،ِيامن باإلَ العملَنَرَ ق  إن اهللاَ:ِنةُّ السُويقول أهل
 ٌوصـولَفهـذا م M   }  |  {  zL  : قـالوا،يامنن اإلِم

  . ِيامن باإلُالعمل
                                         

 ).٧١٠(، وقد تقدم برقم    فمن ترك الصالة فهو مرشك كام يف حديث أنس )١(



 
   

٣١١ 

  . غري موصول)١( ٌه مقطوعّ إن:ِرجاء اإلُ أهلُويقو ل

M  W  V  U  T  S  R  Q  P   O   : ِنةُّ الـسُوقال أهل
    XL ]فهذا موصول ]١٢٤:النساء.  

  . بل هو مقطوع: يقولونِرجاء اإلُوأهل

 M;  :  9  8  7  6   5  4L  :ِنةُّ الــسُ أهــلقــالو
  . فهذا موصول،]١٩:اإلرساء[

 ٌ هو موصول: يقولونِنةُّ السُ فأهل، ذلكِن أشباهِ يف القرآن مٍ يشءُّوكل
  .ٌعِتمُجم

  .ٌقِّتفرُ مٌ هو مقطوع]بل[:  يقولونِ األرجاءُوأهل

ايص  املعـَ وارتكـب،َىصَن عـَ لكـان مـ؛ كـام يقولـونُولو كان األمر
  .ِن العملِه يكفيه مُقرارإ وكان ،ٌم يكن عليه سبيلـ لَمِمحارـوال

  . فإنا هللا وإنا إليه راجعون !! وأقبحهٍن قولِا أسوأ هذا مـفم

 ،ِالتوحيـد ]و[ ِيامن عندنا وفرعه بعد الـشهادة أصل اإل:ضيلفوقال 
 ،ِ احلديثُدقِ ص:ِ الفرائضِ وبعد أداء،ِ بالبالغ☺ للنبي ِوبعد الشهادة

ــة األُوحفــظ ــ،ِمان ــِ اخلُركَ وت ــرُلةِ وصــ،ِ بالعهــدُ والوفــاء،ِةَيان  ،ِحمَّ ال
  . عامةِ للناسُ والرمحة، املسلمنيِ جلميعُصيحةوالنَّ

 ؟  أو سمعته ،ن رأيك تقولهِ هذا م:- ًضيالُيعني ف -قيل له 

 ِ الفقـهِن أهـلِ ولـو مل آخـذه مـ،منـاهَّ وتعل،]أ/٤٨[ بل سمعناه: قال

                                         
 ).ال، ولكنه مقطوع): (ب(  يف ) ١(



    
   

٣١٢ 

  .م بهَّتكلأ مل ِوالفضل

   ! بال عملٌ قولُيامن اإل:ِرجاء اإلُ أهلُ يقول:ضيلُوقال ف

  ! وال عمل،ٍ بال قول،ُيامن املعرفة اإل:ُ اجلهميةُويقول

  . والعمل،ُ والقول،ُ املعرفةُيامن اإل:ِنةُّ السُ أهلُويقول

  . فقد أخذ بالوثيقة؛ٌ وعملٌ قولُيامن اإل:فمن قال

قبـل ُ ألنـه ال يـدري أي؛َرَ فقد خـاط؛ٍ بال عملٌ قولُيامن اإل:ن قالَوم
  . عليه بذنوبهُّ أو يرد،إقراره

   !ىَ أن تكون أعمَّ لك إالُنتّيَ قد ب:-ًضيالُ ف:يعني -ل وقا

  .ما كلمته ما عشت؟  أنت ٌنِ مؤم:ٌ لو قال رجل:وقال فضيل

  .ٌ أنا مؤمن:ن أن تقولِزيك مُ فهو جي؛باهللا ُ آمنت: إذا قلت:وقال

 ؛) باهللاُآمنت( :ن أن تقولِ ال جيزيك م؛ٌ أنا مؤمن:ذا قلتوإ

  .اآلية ]١٣٦:البقرة[ :  M  5  4  3L قال اهللا ؛ٌأمر: ألن آمنت باهللا

ُّرض ال ي،ٌفُّ تكل؛ٌ أنا مؤمن:وقولك ه َن قلتـإ َ وال بـأس،هَك أن ال تقولُ
  .زكيةَّ التِكرهه عىل وجهأ و،ِقرارعىل وجه اإل

 فهو ِ إىل هذه القبلةَّن صىلَ م:فيان الثوري يقولُ س سمعت:ضيلُوقال ف
 ،ِناكحـةُ وامل،ِ واملواريـث،ِقرار عندنا مؤمنـون بـاإلُ والناس،ٌعندنا مؤمن

 إن شاء ؛مه حسيبب وخطايا اهللاٌنوُ وهلم ذ،ِكُس والنُّ،ِبائحَّ والذ،واحلدود
  . وال ندري ما هم عند اهللا ، هلمغفر وإن شاء ،هبمَّعذ



 
   

٣١٣ 

 ،ٌِر يف دينه فهو كافَّن شكَ م:ي يقولِّبَّغرية الضُ املُ سمعت:لضيُقال ف
  . إن شاء اهللاٌوأنا مؤمن

  .ٍّ ليس بشكُستثناء اال:ضيلُقال ف

 هـذا : قالوا،يٌفِوَا فيه ختًعوا حديثِمَا سـمَّ كلُرجئةُمـ ال:ضيلُوقال ف
 ،يـده ووع، وختويفـه، وحتذيره،  اهللاَيدِ هتدن املؤمن خياُفإ و،ٌيدِهتد

 وال ،هَذيرَ وال حتـ،  اهللاَيـدِ هتد ال خياُفَقِنافُمـ وإن ال،ويرجو وعده
  .هَ وال يرجو وعد،هَيدِ وال وع،هَختويف

  .عامل دون األُلوَ واألعامل حت،عامل األُعامل حتبط األ:ضيلُوقال ف

- اهد يف قـول ُعن جم ، عن ليث،ضيلُ عن فُخربتُ أ: قال أيب: عبداهللا
ــرة[ :  MÁ  À    ¿   ¾  ½  ¼  »Lاهللا  ــال ،]٢٦٩: البق  :ق

 . والعلم،الفقه

 -  يف كتاب أيب ،يعنـي - ليامن ُ عن سـ،ضيلُ عن فُتِخربُ أ: قال: 
عـن حذيفـة بـن  ،ائيَّ الطيَخرتَ عن أيب الب،َةَّرُممرو بن َعن ع، -  عمشاأل

  :ربعةأ ُ القلوب: قال،اليامن 

  . املؤمنُ فذلك قلب؛ُرَهْزَ يٌ رساج كأنام فيه،ُدَجرأ ٌقلب

 . الكافرُ فذلك قلب، أغلفٌوقلب

 .نافقُ املُ فذلك قلب،حَّصفُ مٌوقلب

 ]ب/٤٨[ ٍ شـجرةِ كمثـل: فيـهِيـامن اإلُ ومثل،ٌ ونفاقٌ فيه إيامنٌوقلب

 ،ٌ ودمٌيحَها قـُّدِمـُ ي،ٍرحـةُ قِ كمثـل: فيهِفاق النُِّثلِ وم،ٌ طيبٌيسقيها ماء



    
   

٣١٤ 

 .)١( هَه غلبام غلب عليُّيأف
- عن  ،وذبَش ابن عن ،ٌةَنا ضمرث ،- ةَّرَ غري م- عروفَون بن مر ها

قـال  :قال، حبيلُيل بن رشُذ عن اهل،هيلُ عن سلمة بن ك،ادةَحُجحممد بن 
 ِ األرضِ أهـلِبـإيامن  ٍ أيب بكـرُ إيـامنَنِ لو وز:مر بن اخلطاب ُع

 .)٢(  بهَحَلرج
- ]فذكر مثله،عن هارون :ثِّدُ أيب حي .[ 

- عن،ٍادَّدَ بن شُعِ حدثني جام،فيانُ عن س،نا حييى بن سعيدث ، أيب  
 ًسوا نؤمن ساعةِ اجل: فقال،ٍعاذ يف ناسُ خرج م: قال،سود بن هاللاأل

 .)٣(   اهللاَُنذكر

- قال أبو عبدالرمحن - .ائيَّ عن أيوب الط،يينةُ نا سفيان بن ع، أيب :
 ،ٍ بن شهابِ عن طارق،ٍسلمُ عن قيس بن م،- خرتيَ البٍذِهو أيوب بن عائو

 ؛اًا وال نفعـَ رضِهِفسنَِ له وال لُ ال يملكَلُجَّ الرُجلَّ يأيت الر:عن عبداهللا
                                         

، )٩٩٢ (»اإلبانـة الكـربى«، و)٥٤( البن أيب شيبة »اإليامن«، و)١٤٣٩( البن املبارك »الزهد«   )١(
 . انقطاعويف اإلسناد 

 يلقـى ، أي وجهـان، أن معناه الذي لـه صـفحان: القلب املصفح):٤/١٥٠(» هتذيب اللغة«  ويف 
 وهـو معنـى احلـديث ، وصفح كـل يشء وجهـه وناحيتـه، ويلقى املؤمنني بوجه،أهل الكفر بوجه

  اهـ.  وهو املنافق،»من رش الرجال ذو الوجهني الذي يأيت هؤالء بوجه وهؤالء بوجه «:اآلخر
 ).٨/١٣٢(» هتذيب اللغة«  .اً هو الذي ال يعي شيئ: والقلب األغلف 

 . من طريق املصنف) ١١٦٨ (»اإلبانة الكربى«   )٢(
 .من طريق املروذي) ١١٣٤(، واخلالل )٣٨٧( ألمحد »اإليامن«و

 . ، واألثر صحيح)١/٣٥ (»الشعب«، والبيهقي يف )٦٥٣ (»فضائل الصحابة«ورواه أمحد يف   
 ).٩٠٨ (»املقاصد احلسنة«:    انظر 

 . من طريق املروذي) ١٥٤٨و١١٢١(  اخلالل ) ٣(
 .، وهو أثر صحيح)٧٧٣( وقد تقدم من طريق آخر برقم 



 
   

٣١٥ 

ن ِ وما فيـه مـُعِ فريج،ٍ منه بيشءّىلَ ال يتحُهَّ ولعل،ك كيتَّنإ : لهُفِفيحل
 »  ¬  ®  ¯°  ±  M ª  ©   ¶µ  ´  ³  ² :  ثم قرأ عبداهللا،ٌ يشءِهدين

¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸  Å  Ä    Ã  Â   ÁÀL ]١( ]النساء(. 

-  أيب ، عن  ،وينَنا أبو عمران اجلث ،ٍيحِجَ عن محاد بن ن،نا وكيعث
 فتعلمنـا ،ٌةَرِ حزاوٌ ونحن فتيان☺  كنا مع رسول اهللا: قال، ٍندبُج

 .اًازددنا به إيامن ف، ثم تعلمنا القرآن،يامناإل

- أيب رمـزُ عـن ثابـت بـن ه،فيانُ وسـ،عمش نا األ،نا وكيعث ، أيب 
   ؟نافُقُ ما امل: ُ سئل حذيفة:قال ،حييى عن أيب ،ِقدامِامل

  . بهُ وال يعملَسالم اإلصُفَ الذي ي:قال

- نمراِ نا ع،- وهو أبو داود الطياليس -ليامن بن داود ُنا سث ، أيب - 
عاويـة ُعـن م ، بـن عاصـم الليثـيِرصَ عـن نـ،َ عن قتادة،- انَّ القط:يعني

   اهللاُُلِنـزُ في،بنيِدُ جمُ الناسُيكون «:☺ قال رسول اهللا : قال،الليثي
   .»حون مرشكنيِصبُ في،ِهزقِن رِا مًزقِعليهم ر

  ؟  وكيف ذاك يا رسول اهللا:فقيل له
  .)٢( » كذا وكذاِطرنا بنوءُ م:يقولون« :قال

                                         
 .من طريق املصنف) ١١٠٥ (»اإلبانة الكربى«  ) ١(

ــامن«و     ــن املبــارك  »الزهــد«، و)٣٨٨( ألمحــد »اإلي »  الكبــري«، والطــرباين يف )٣٨٢(الب
 ).٤٧ (»اإليامن«عدين يف ، وال)٩/١٠٧/٨٥٦٢(

 .من طريق املروذي) ١٦٣٨(واخلالل . من طريق املصنف) ١٠٥٣ (»اإلبانة الكربى«   )٢( 
، والبخـاري )١٣٥٨(، والطيالـيس )٤٧٧ (»اإليامن«، و)١٥٥٣٧ (»املسند«ورواه أمحد يف 

 ). ٧/٣٢٩ (»التاريخ الكبري«يف 
 .  سعيد نحوه من حديث أيب) ١١٠٤٢  (»املسند«وروى أمحد يف 



    
   

٣١٦ 

 -  ٍربَحـدثني عبـداهللا بـن عبـداهللا بـن جـ ،عبةُنـا شـث ،ٌزَنـا هبـث ،يبأ 

: ☺  قال رسول اهللا :يقول نس بن مالك أ سمعت : قال،نصارياأل
 .)١( »ِنصار اإلُّبُ ح:ِيامن اإلُ وآية،ِارَنص األُغضُ ب:ِ النفاقُآية«

 -  يب أ، عن سامل ،عن منصور] أ/٤٩ [،نا شعبةث ،نا حممد بن جعفرث 
ِيط بن رشَبُ عن ن،بن أيب اجلعدا عن  ،مرو َعن عبداهللا بن ع ،انَابَ عن ج،يطَ

 .)٢( »]ٍمخر[ ُنِدمُ وال م،ٌّ وال عاق،ٌانَّ منَ اجلنةُال يدخل «: أنه قال☺النبي 
ِيط بن رشَبُ ن:قال أبو عبدالرمحن  وكـان ،يطَبُبن نالمة َ أبو س: هو،يطَ

ِ بن رشُبيطُ ش:فكان يقول ،َغَلثأعبة ُش  .)٣(يطَ

                                         
  .من حديث زيد بن خالد اجلهني ) ٧١(، ومسلم )٨٤٦(ويشهد له ما رواه البخاري 

 ُوسـقوط َنجـم ُبطلـوع ُمطرنـا: أي )كـذا بنـوء ُمطرنـا): (١٥/٣٨٧ (»هتذيب اللغة«ويف 
 يف فالـساقطة، املـرشق يف آخـر ُوطلـوع ،املغـرب يف نجم سقوط :احلقيقة عىل )النوء( و.رآخ

َّغلـظ  وإنـام...) البـوارح( :هـي املـرشق يف العةّوالط ،)ْنواءَاأل( :هي املغرب  ؛فيهـا  ُّالنبـي َ
ُبسقوط جاء الذي املطر ذلك أن تزعم كانت العرب ألن  جيعلونـه وال الـنجم، ِفعـل هـو نجم ُ

َسقوط وافق وإن اهللا، من سقيا  احلـديث يف ألن ؛الفاعلـة هـي النُّجـوم جيعلـون النجم، ذلك ُ
   اهـ.»باهللا َوكفر ،بالنجم آمن فقد ،َّبالنجم ُسقينا :قال من«: قوله وهو هذا، عىل ًدليال

 .من طريق املروذي عن أمحد به) ١٦٣٩(   اخلالل )١(
 ). ١٤٨(، ومسلم )١٧(، والبخاري )١٣٦٠٧  و١٢٣٦٩ (»املسند«  واحلديث رواه أمحد يف 

 .  من طريق املروذي) ١٥١٥( اخلالل )  ٢(
ـــس«  ورواه أمحـــد يف  ـــامن«و ،)٦٨٩٢و٦٨٨٢و٦٥٣٧ (»ندامل ـــسائي يف )٣٥٤ (»اإلي ، والن

 يعـرف وال: ، وقـال)٢/٢٥٧ (»التاريخ الكبـري«، والبخاري يف )٤٩١٨-٤٩١٤ (»الكربى«
 اهـ . بيطُن من وال ،جابان من لسامل وال ،عمرو بنا عبداهللا من سامع جلابان

، )٣٣٨٣ (»صـحيحه«يف ، وابـن حبـان ) وما بعده٥٧٣(، وابن خزيمة )٢٤٠٩(  والطياليس 
 .وللحديث شواهد وآثار يرتقي هبا إىل القبول

إن شـعبة : قلت أليب عبداهللا: قال إسحاق بن إبراهيم: قال اخلالل) ١٦٢ (»منتخب العلل«يف )   ٣(
 . شنيط: كان يف لسانه لثغة، أراد أن يقول رشيط، قال: فقال أبو عبداهللا. نبيط بن شنيط: يقول



 
   

٣١٧ 

- ِا يف مسجدً كنا جلوس: قال،نا ابن عونث ،عاذ بن معاذُنا مث ، أيب 
ي نـهُ اجلٌعبـدَ فدخل عليه م،يدوَار العَّوَّوفينا أبو الس: قال ،يِدَبني ع

 ال !؟ا أدخل هـذا مـسجدناـمو :ارَّوَّ فقال أبو الس،ِبواب األِن بعضِم
 .ليناإ ُِسعوه جيلَ ال تد،ناُالسُعوه جيَتد

  .ةَّبُفة يف هذه القِعتكُ له مٍبةيِ إنام جاء إىل قر:ِ القومُفقال بعض

 .)١( َبَ فذهَ ثم خرج، فجاء فدخل عليها:قال

- بيـداهللا ُل بـن عِعقـَنـا مث ،قـيَّان أبو يزيد الرَّيَنا خالد بن ح، ث أيب
 منه َ فنفر:قال؛  فعرضه،رجاءفطس باإلقدم علينا سامل األ : قال،بيسَالع

ــار ــحابنا نف ــديدًأص ــد،)٢( اًا ش ــان أش ــن م:همُّ وك ــون ب ــرانِ ميم  ،ه
 ِ يأويـهَّأال   اهللاَ فأما عبـدالكريم فإنـه عاهـد؛وعبدالكريم بن مالك

  .املسجد] يف[ َّ إالٍ بيتقُفَاه سَّوإي

ن ِ مـٍ عـىل عطـاء بـن أيب ربـاح يف نفـرُ فدخلت،ُ فحججت:ٌلِعقَ مقال
 : ه يقرأ هذا احلرفُ فسمعت: قال، فإذا هو يقرأ سورة يوسف: قال،ايبأصح

 M ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦L ]٣( ٌةَفـَّفُخم] ١١٠:يوسف(.  

ا ًه أن قومـُ فأخربت، ففعل؛خلناأد ف،]ًةَحاج[لنا إليك  ])إن([ :ُ قلت:قال

                                         
ومعبـد اجلهنـي مـن . مـن طريـق املـروذي) ١٥٤٠(، واخلالل )٣٧٩ (»اإليامن«    رواه أمحد يف)١(

 . القدرية كام سيأيت يف بابه
ً خـصيفا، أنه كان جيالس عبدالكريم: يىعن أيب خالد فروة بن حي) ٤٤٩ (»اإلبانة الكربى« ويف )  ٢( ِ

ٍفقدم عليهم سامل األفطس من العراق، فتكلم بيشء من اإلرجاء، فقاموا عـن َ :  جملـسهم، قـالَّ
ٌوربام رأيته جالسا وحده ال جيلس إليه أحد ً ّ. 

ِّكذبوا: (ُّ، فإن من القراء السبعة من يقرؤها)ُكذبوا: (   يريد كلمة)٣( َّمثقلة) ُ ُ. 



    
   

٣١٨ 

  .ينِّن الدِستا م ليَكاةَّ والزَالةَّ إن الص: وقالوا،واُمَّكلَ وت،حدثواأبلنا قد ِق

:  M  p  o  n   m  l  k  j  i  h أوليس يقـول اهللا : فقال:قال
t  s   r  qL ]ينِّن الدِالة والزكاة مّفالص، ]٥:البينة.  

 .ٌةَيامن زياد ليس يف اإل: إهنم يقولون: فقلت له:قال

فـام  ]١٢٤:التوبـة[ MC  BL  : فيام أنزل  أوليس قد قال اهللاُ:قال
   ؟ن الذي زادهميامهذا اإل

دخـل عليـك يف  ا وبلغنـي أن ذر،حلـوكَ فـإهنم قـد انت: قلـت:قال
 .مر وقلت هذا األ،ُهَ فقبلت،م فعرضوا لك قوهل، لهٍأصحاب

 .اً أو ثالثِتنيَّ مر. ما كان هذا، هوَّ ال واهللا الذي ال إله إال:فقال

 ،با عبـداهللا يا أ:]له[  فقلت،ٍ إىل نافعُ فجلست،َ املدينةُمتِدَ ثم ق:قال
 .ًةَإن يل إليك حاج

ٌّ أرس:قال
   ؟ أم عالنية،ِ

ٌّ بل رس،ال :فقلت
ِ. 

ٍّ رسَّبُ ر:قال
 .ه فيري ال خِ

 . ن ذاكِ ليس م:فقلت له

م ينتظـر ـ ول،ِن اخلوخةِج مخر و،خذ بيديأ و،ما قَ صلينا العرصلامف
   ؟كُتَاجح ]ما[:  فقال،َّالقاص] ب/٤٩[

 .ان هذِني مِخلأ :ُقلت ]:قال[

  . قوهلمَّوُدُ له بُفذكرت]: قال[ ،مروَ يا عَّ تنح:قال



 
   

٣١٩ 

 : حتى يقولـواِيفَّم بالسَُهبِ أن أرضُمرتأ«: ☺ قال رسول اهللا :فقال
 ؛واهلمَ وأم،همَماءِي دِّموا منَصَ ع؛ اهللاَّ ال إله إال: فإذا قالوا، اهللاَّال إله إال

 .» م عىل اهللاُساهبِ وح،ِهِّ بحقَّإال

 ،ِّصيلُ وال نـ،ريـضةَ فَالةَّ بأن الصُّرِقُ نحن ن:م يقولونّهنإ :ُ قلت:قال
 ُ ونحـن،ٌمهـات حـرامُ األَن نكاحأ و،اُ ونحن نرشهب،ٌ حرامَن اخلمرأو

   .ٌِر من فعل هذا فهو كاف: ثم قال،ن يديِه مَ فنرت يد: قال،ُنفعل

 ََوأ ، سبحان اهللا: فقال؛همـه بقولُخربتأهري فُّ الزُ ثم لقيت:ٌلِعقَقال م
ال يـزين  «:☺ قـال رسـول اهللا ! ؟وماتُصُ يف هذه اخلـُ الناسَقد أخذ

 ،ٌ وهو مؤمنُرسقَ حني يُقِارَّ السُرسقَ وال ي،ٌنِاين حني يزين وهو مؤمَّالز
  .»ا وهو مؤمنُرشهبَ يَنيِ حَ اخلمرُبِارَّ الشُرشبَي وال

ا ًنـوُيمَن مإ : قلـت: قـال،يبـةَتُ احلكـم بـن عُ ثـم لقيـت:ٌلِعقـَقال م
 فعرضوا عليك ،ِرجئةُن املِ مٌا أنه دخل عليك ناسـوعبدالكريم بلغهم

  . قوهلمَ فقبلت،قوهلم

  ؟  وعبدالكريم، ميمونَّ ذلك عيلَِل فقب:قال

  . ال:قلت

 ]أبـا[ يـا : فقـالوا،ٌ وأنا مريض،ً رجالَثنا عرش ا منهمَّ عيلَ دخل:قال

 ،ةَّ أو حبـشي،َداءو سـٍةَمـَ بأٌ أتـاه رجـل☺  بلغك أن رسـول اهللا،حممد
   ؟ًفرتى هذه مؤمنةأ ،ً مؤمنةًقبةَر َّ إن عيل، يا رسول اهللا:فقال

  .» ؟ اهللاَّين أن ال إله إالِتشهدأ «:☺قال هلا رسول اهللا 

     . نعم:قالت
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  . نعم: قالت.»؟  أين رسول اهللاَوتشهدين «:قال

  . نعم:قالت .»؟ٌّ حقَ وأن النار،ٌّنة حقوتشهدين أن اجل «:قال

  . نعم: قالت» ؟ِموتـ الِعدَن بِ مِكُبعثَ ي ين أن اهللاِتشهدأ «:قال

  .»ٌ فإهنا مؤمنة،فاعتقها «:قال

  .لوينِحَنتَ يم فخرجوا وه:قال

 ،ا أبـا أيـوبي : فقيل له،هرانِيمون بن مَ إىل مُم جلستُ ث:لِعقَقال م
  .هتاَّ ففرسً لنا سورةَلو قرأت

 Mw  v   uL  :حتى إذا بلغ M !#  " L  :- تئِأو قر - فقرأ :قال
 ِ إيامنه كإيامن:ُ ملن يقولُ واخليبة، اهللا عليهُ صلواتُجربيل ]ـم[ـ ذاك:قال

  .جربيل 

-  أيب ال أروي عـن :م يقـولـ بـن سالـُسـودأ كـان : يقول 
 .ا أرجو أن أكون مؤمنً: ألنه قال؛اًشيئ لقمةَع

 ٌ أنـا مـؤمن: يقـولِلُجَّ يف الرَّةليُ ابن عِ املروزي عىل بابُه صدقةَخاصم
 .نكرنا عليه ذلكأنا ُّلُ وك،ُ عليه صدقةَرَنكأ ،احق

     »M :ِل هـذه اآليـةّ وتـأو؛اقـَ أنا مؤمن ح: يقولُسودوكان األ
¬     ®      ¯   °     ±   ²   ³    ´    µ    ¶       ¸ º  ¹L 

  ] أ/٥٠[]. ٧٤:األنفال[

 ،َ قد مىض وانقطـعٌ هذا يشء،َن آوى ونرص إنام هذه مل: فقال أيب
 .ةَّهذا هلؤالء خاص
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لَئِسة عن القدري،١( وما جاء فيهم، الة خلفهم  والص(  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -  أيب  واجلهمية،ِعتزلةُ وامل،ةَّ القدري خلَفَّصىلُ ال ي:يقول . 

-  ة ؟ القدري خلَفِالةَّ عن الص-ىَخرُة أَّمر - أيب 

 .)٢( هَصيل خلفُال نـ]فـ[ ؛ليهإ ويدعو ، فيهُاصمُ إن كان ممن خي:فقال

                                         
 ِب بالقـدرَّذَ فمن كـ،درة اهللا تعاىلُق): القدر( : قال عن زيد بن أسلم) ٤٨٢ (»الرشيعة«  يف ) ١(

 .ىلدرة اهللا تعاُحد قَفقد ج
 .  إن اهللا مل يعلم اليشء حتى يكون؛ هذا كافر: القدري الذي يقول: قال اإلمام أمحد) ٨٦٤(  وعند اخلالل 

هـم الـذين يزعمـون أن إلـيهم ): القدريـة): (٩٣ (»ُّالـسنة« يف    وقال حرب الكرماين 
َّاالستطاعة، واملشيئة والقدرة، وأهنم يملكون ألنفسهم اخلري والرش، والرض و َّ َّالنفع، والطاعـة ّ

َواملعصية، واهلدى والضالل، وأن العباد يعملون بدءا من أنفسهم من غري أن يكون سـبق هلـم  َ َ َّ
َّوقوهلم يضارع قول املجوسية والنرصانية، وهو أصل الزندقة. ِذلك يف علم اهللا  اهـ . ُ

َفأما فتنة القدر؛ فأول من تكلم): ٥/١١٠ (»ذم الكالم«    قال اهلروي يف   هبـا معبـد اجلهنـي، َّ
مات بعد اهلزيمـة، .. معبد بن خالد : ٌّرجل من أهل البرصة، كان عنده حظ من العلم، يقال له

َّوكان يومئذ مع ابن األشعث، وأصابته جراحة، وهو أول من تكلم بالقدر، وهو الذي تربأ منه 
ُعبداهللا بن عمر، فتكلم به عمرو بن عبيد، وجادل به غيالن كان ..  ابن أيب غيالن هو: وغيالن. َّ

َّعنده حظ من العلم، تكلم به أيام عبدامللك بن مروان، واستتابه عمر بن عبدالعزيز، ثم ظهر منه  ٌّ
َتكذيب التوبة، فصلب عىل باب الشام بأخزى حالة لقيها برش ُوأما عمرو بن عبيد.. ُ  مـن فإنـه أول..َ

زندقة األوىل، ورأس املعتزلة، سموا به وهو إمام الكالم، وداعية ال.. بسط أساسه، فأصبح رأسه 
فسلط اهللا عليه .. العتزاله حلقة احلسن البرصي، وهو الذي لعنه إمام أهل األثر مالك بن أنس 

 .هذه قصة أهل البرصة.. أبو بكر السختياين من أهل البرصة، فهتك أستاره، وأظهر عواره .. 
ومجاعة من أهل العلم بتلك .. ا ثور بن يزيد َّ  وأما قصة غيالن؛ فظهرت بليته بالشام، وافتتن هب

 اهـ  .. أبو عمرو األوزاعي، فلحظهم بالصغار : الناحية، فسلط اهللا عليهم رحيانة أهل الشام
    ).٢٢١( للفريايب »القدر «.ةال يصىل خلف القدري:  أنه قال   وثبت عن اإلمام مالك )٢(

 ، والتزويج إلـيهم،نع الصالة خلف القدريةسياق ما روي يف م/٤/٧٣٠(   وانظر الاللكائي 
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-  أيب - يكـون ،ِمـن قـال بالقـدرن  عِوسأله عيل بن اجلهم 
 .-  ؟اًكافر

 ق حتى خلـًـامم يكن عالـل   اهللاَ إن: إذا قال؛ إذا جحد العلم:قال
 .)١( ٌِر فهو كاف؛ اهللا َ فجحد علمم فعل؛ًعلام

- وح بن َ ر:واسمه -بيبنا أبو رجاء الُكث ،يِمَّقدُ املٍ حممد بن أيب بكر
 ٌضلَ فقـال فـ،ِ يف القـدرِدَربِ يف املِامنَّ رأيت رجلني يتكل:قال ،- املسيب

ن ِ مـكنه  فأمِ إن أقررت له بالعلم، له بالعلمّرِقُ ال ت:]ِِهلصاحب[قايش َّالر

                                         
 ).  ورد شهادهتم،وأكل ذبائحهم

ألنه يـزعم أنـه : (وزاد اخلالل. كالمها من طريق املصنف) ٦٨١(، والاللكائي )٨٦٢(   اخلالل )١(
 ). لـم يكن له علم حتى خلقه

: جتـنيدر عىل بالقدر واإليامن): ١/١٠٣ (»جامع العلوم واحلكم« يف     قال ابن رجب 
 قبل ومعصية وطاعة ،ٍّورش ٍخري من العباد يعمله ما علمه يف سبق تعاىل اهللا بأن اإليامن :إحدامها
 الثواب هلم َّوأعد النار، أهل من منهم هو ومن اجلنة، أهل من منهم هو ومن وإجيادهم، خلقهم

 العباد أعامل وأن وأحصاه، عنده ذلك كتب وأنه وتكوينهم، خلقهم قبل ألعامهلم جزاء والعقاب
 . وكتابه عمله يف سبق ما عىل جتري

 والعـصيان، والطاعـة واإليـامن، الكفـر مـن كلها العباد أفعال خلق اهللا أن :الثانية والدرجة    
 أثبتها األوىل والدرجة .القدرية وينكرها واجلامعة، نةُّالس أهل يثبتها الدرجة فهذه منهم، وشاءها

 مقالتـه، عـن¶ عمـر ابـن سـئل الـذي اجلهني، كمعبد م،غالهت ونفاها القدرية، من كثري
 . وغريه عبيد بن وكعمرو

 فقد جحدوه وإن خصموا، به واُّأقر فإن بالعلم، القدرية ناظروا: السلف أئمة من كثري قال وقد   
 خلقهم قبل قسمهم تعاىل اهللا وأن العباد، بأفعال السابق القديم العلم أنكر من أن يريدون كفروا،

 أقروا وإن بذلك، فيكفر بالقرآن، كذب فقد حفيظ، كتاب يف عنده ذلك وكتب وسعيد، يشق إىل
 ؛خصموا فقد قدرية، كونية إرادة منهم وأرادها وشاءها عباده أفعال خلق اهللا أن وأنكروا بذلك،

 أنكر من  وأما.العلامء بني مشهور نزاع هؤالء تكفري ويف. أنكروه فيام عليهم حجة به أقروا ما ألن
  اهـ.اإلسالم أئمة من غريمها وكذلك تكفريه، عىل وأمحد الشافعي فنص القديم، العلم



 
   

٣٢٣ 

 .)١( دَمربـ الَك عرضُيسحب رجليك
 - ةَّرَ مَغري - نذر ُا أبا املًمّسمعت سال : قال،سَرشأرة بن َوثُ عن ح ٍ - 

َلمَ هل ع،ِ سلوهم عن العلم:وهو يقول    ؟ أو مل يعلم،ِ
 .ٌءيش يف أيدهيم  فليس،َمِ قد عل:ن قالواإف
 .ماؤهمِت دَّلَ فقد ح؛م يعلمـ ل:إن قالواو

- قيـل: قـال،طمـيَ عن أيب جعفر اخل،لمةَاد بن سَ وحدثنا مح:رةَوثَ ح  
  . كذا وكذاِ إن غيالن يقول يف القدر:مر بن عبدالعزيز ُلع

 .ِ أخربين عن العلم: فقال، بهَّرَفم
 وإىل مـا ،ٌاملـة ما هي عٍ نفسّكل   اهللاَمِلَ فقد ع،بحان اهللاُ س:فقال

 .ٌرةِهي صائ
 لـو قلـت غـري هـذا ، بيـدهيس والـذي نفـ:مر بن عبدالعزيزُفقال ع
 .)٢( جهد جهدكا اذهب اآلن ف،كَنقُ عُلرضبت

                                         
 وهلـذا ،اإلبـل فيـه حبـست يشء كـل ):املربد( :األصمعي قال): ٥/٩٨ (»معجم البلدان«يف )   ١(

  .اجلرين مثل التمر موضع اًأيض  واملربد.البرصة مربد ميُس وبه ،باملدينة النعم مربد :قيل
 أشـهر من البرصة ومربد . عمر بنا َّمَتيم :وفيه ،املدينة من ميلني عىل موضع :لنعما ومربد 

 .اهـ .. الناس سكنها عظيمة حملة صار مُث ،ًقديام فيه اإلبل سوق يكون وكان ،حماهلا
 فـإذا ،ا عىل الكفر بقوله يف القدررصُكان غيالن م): ٢/٩٢٩(» الرشيعة« يف    قال اآلجري )٢(

 للمـؤمنني مر بأن جيعله اهللا تعاىل آيةُ فدعا عليه ع،نافق وأنكر أن يقول بالقدر عمر حرض عند 
م غيالن يف وقت هشام هـو وصـالح مـوىل َّ فتكل، فيه دعوة عمر  فأجاب اهللا،اًإن كان كاذب

 يف  فاستحسن العلامء، ثم قتله وصلبه،غيالن ولسانه  وقبل ذلك قطع يد، فقتلهام وصلبهام،ثقيف
ا يـتكلم يف ً عنـدهم أن إنـسانَّ فهكذا ينبغي ألئمة املسلمني وأمرائهم إذا صح.ما فعل هباموقته 

 اهـ.  وال تأخذهم يف اهللا لومة الئم،القدر بخالف ما عليه من تقدم أن يعاقبه بمثل هذه العقوبة
 . البحارِجُ لقد ترك هذه األمة يف مثل جل، حسيب غيالن اهللا: مكحولقال )٥٥٣(ًوفيه أيضا 



    
   

٣٢٤ 

- حدثني معاذ بن معاذ، - ثت عنهِّدُأو ح - ،]بن عبداهللا[ ارَّوَ س، 
 ُعـدت فأ،ٌّيِ ثم بلغني أنه قـدر،ٍن بني سعدِ مٍ رجل خلَفُ صليت:قال
  .)١(  أو ثالثني سنة،الة بعد أربعني سنةَّالص

  . أو حدثني بعض أصحابنا عنه،ٍارَّوَن سِ مُ سمعت علمي أينُكربأ :قال عبداهللا 
 -  رياطِحدثني محاد بن ق، - بارك ُموىل عبداهللا بن امل -  احلسن بن عيسى ،

 .ارَّ كفُةَّلقدري وا،ارَّ كفُ اجلهمية: إبراهيم بن طهامن يقولُسمعت :قال
- نا عطاء بن دينارث ،نا سعيد بن أيب أيوبث ،نا عبداهللا بن يزيدث ، أيب، 

بيعـة َ عـن ر، عن حييى بن ميمـون احلـرضمي،ذيلُبن رشيك اهل عن حكيم
 . ☺ ِّ عن النبي، ]بن اخلطاب[ مرُ عن ع،عن أيب هريرة  ،يشَرُاجل

 ☺ رسول اهللا ُسمعت] ب/٥٠[ -  خرىُأ ًةَّمر -  وقال أبو عبدالرمحن : أيبقال
 .)٢( »وهمِفاحتُ تال و،ِ القدرَسوا أهلِالُ جتال «:يقول

- بـنانا حيـوة ث ،نا عبداهللا بن املباركث ،القاينَّ سعيد بن يعقوب الط 
 َ أنـه سـمعيلُبُ أبا عبدالرمحن احلـَأنه سمع : اخلوالينئ أنا أبو هان،يحُرش

 َ املقـادير]اهللاُ[ َرَّقـد «:يقـول ☺أنه سمع النبي  ] و[مرَعبداهللا بن ع
 .)٣( »َ واألرضِمواتَّ السَقُ أن خيلَقبل

                                         
 .من طريق املصنف) ١٣٥٥(   الاللكائي )١(

 خلف الرقايش اهليثم بن وعمر أنا صليت: معاذ بن معاذ قال) .. ٣٦٠( للفريايب »القدر«  ويف 
 ،خلفـه فـصىل أخرى ًةَّمر الةَّالص حرضته أنه اهليثم بن عمر فأخربين: معاذ قال ،برة بن الربيع

  ؟ اعصمني همالل :يقول ممن لعلك: فقال أدعو فقعدت: قال
 .سنة عرشين بعد الةَّالص تلك فأعدت: معاذ قال

، وأبـو يعـىل يف )٣٣٩ (»ُّالـسنة«، وابـن أيب عاصـم يف )٤٧١٠(، وأبو داود )٢٠٦(  رواه أمحد ) ٢(
 .ويف إسناده ضعف جلهالة حكيم بن رشيك). ٢٤٦و٢٤٥ (»مسنده«

 ).  ٨٣٠( برقم ، وسيأيت من طريق آخر)٦٨٤٢(، ومسلم )٦٥٧٩(  رواه أمحد ) ٣(



 
   

٣٢٥ 

 - وهب بـن  عن ،نانِ أبا سُ سمعت،ازيَّليامن الرُنا إسحاق بن سث ، أيب
ن هـذا ِ مـٌ يف نفـيس يشءَ وقـع: قـال،يلميَّعن ابن الد ،ِميصِخالد احل

ن ِ مـٌ يف نفيس يشءَ وقع،نذرُ أبا امل: فقلت،ٍ بن كعبَيبُ أُفأتيت[ ؛ِالقدر
 حـدثني عـن ،يِأمر وأ ديني ُ أن يكون فيه هالكُ فخشيت،]ِهذا القدر

 َ أهـلَبَّعـذ   لـو أن اهللاَ: فقـال،ينفعني بـه  اهللا َّ لعلٍذلك بيشء
هـم كانـت ِمحَ ولـو ر، هلمٍ ظاملُهبم وهو غريَّ لعذ؛ِ وأهل أرضه،ِِهسموات

 ٍدُحُ أِلَبَ جَثلِأو م - ٍدُحُل أَبَ ولو كان لك ج،مِمن أعامهلا هلم ًه خريُمحتَر
 ،ِ بالقـدرَ منك حتـى تـؤمن]ه اهللاَُِلما قب[   اهللاِ يف سبيلُهَا أنفقتً ذهب-

مل يكـن  َ وإن مـا أخطـأك،َئـكِخطُ أصـابك مل يكـن لي])اَ مَّأن([وتعلم 
 َ عليـك أن تـأيت وال،َ النارَ هذا دخلتِ عىل غريَّتِك إن مَّ وإن،َصيبكُلي

  .هَ فتسألٍعبداهللا بن مسعود

نان ِكان أبـو سـ -  ذلك َثلِ فقال م،ُه فسألت، عبداهللا بن مسعود ُفأتيت
 ، فتـسأله،خي حذيفة بن اليامنَ وال عليك أن تأيت أ: قال-   احلديثُّيقتص
  .هْ زيد بن ثابت فسلِتأ ف: قال،ثل ذلكِ فقال م؛ُهفسألت  َذيفةُ حُفأتيت

 : يقول☺ رسول اهللا ُ سمعت: فقال،هُفسألت  ٍ بن ثابتَزيد ُفأتيت
  ظـاملٍُريَم وهو غَهبَّ لعذِهِ أرضَ وأهل،ِِهمواتَ سَ أهلَبَّ عذ لو أن اهللاَ«

 لبـَ ولو كان لـك ج،مِن أعامهلِا هلم مً خريُهُمحتَهم كانت رِمحَ ولو ر،هلم

 ،ِرَ بالقـدَنِنك حتـى تـؤمِ م  اهللاُُهَِل اهللا ما قبِ يف سبيلُهَا أنفقتً ذهبٍحدُأ
كـن َم يـن مـا أخطـأك لـأ و،َئـكِيخطُن لُك مل يكـَعلم أن مـا أصـابَوت



    
   

٣٢٦ 

 .)١( »ِ النارَخلتَ هذا دِ عىل غريَّتِم وأنك إن ،صيبكُِيل

-  أيب ، نان سـعيد بـن ِنا أبو سث ،فيانُنا سث ،نا حييى بن سعيدث
يب بـن ُ أُ لقيـت:قال ،يلميَّد عن ابن ال،ميصِبن خالد احل نا وهبث ،نانِس

بن ا[ وحديث إسحاق ،يِازَّ معنى حديث إسحاق الرَ فذكر، ٍكعب
 .ا وأكثرًتم كالمَأ] ليامنُس

 -  بـن يِبعـِ عـن ر، عـن منـصور،عبةُنـا شـث ،نا حممد بن جعفرث ،أيب 
  حتـىٌ عبـدُال يؤمن «: قال☺ عن النبي ،]أ/٥١[  ٍّعن عيل ،اشَرِح

عثنـي َ وأين رسـول اهللا ب، اهللاَّ أن ال إلـه إالَشهدَيـ ]حتـى[ :ٍ بأربعَيؤمن
 .)٢( »ِرَدَ بالقَ وحتى يؤمن،ِ املوتَ بعدِ بالبعثَنِ وحتى يؤم،ِّباحلق

- عن ،اشَرِبعي بن حِ عن ر، عن منصور،فيانُنا سث ،نا وكيعث ، أيب 
 .»هِّه ورشِخري«:  وزاد فيه. نحوه☺ عن النبي ،][عن عيل  ،ٍرجل

- وا ُ اخـز:قـال لنـا طـاووس :مروَ قال ع: قال،]فيانُس[ أنا ، أيب
 .)٣( يِ فإنه قدر؛هنيُا اجلًمعبد

                                         
، والفريـايب  )٧٧(، وابن ماجه )٤٦٩٩(، وأبو داود )٢١٦٥٣و٢١٦١١و٢١٥٨٩(رواه أمحد  )  ١(

 .وهو صحيح، وله شواهد كثرية). ١٩٣-١٩٠ (»القدر« يف
 يف رشح فقـد أطـال ابـن القـيم ) ٦٢٥-٢/٦١٠ (»خمترص الصواعق املرسلة«:    وانظر

 . ، احلديث».. هلمٍمـ ظالُم وهو غريَهبَّعذَ لِهِ أرضَ وأهل،ِِهات سموَ أهلَبَّ عذلو أن اهللاَ«: قوله 
ــد ) ٢( ــيس )٧٥٨(  رواه أمح ــم يف )١٠٨(، والطيال ــن أيب عاص ــسنة«، واب ــذي )١٣٦ (»ُّال ، والرتم

 .  ، وإسناده صحيح)٥٨٣ (»مسنده«، وأبو يعىل يف )٢١٤٥(
ًأخروا معبدا : ( ولفظهم،)١٢٧٣(، والاللكائي )٣٥٦ (»الرشيعة«، و)٢٦٦ (»القدر«)   ٣( ِّ .(.. 

ٌبينا طاووس يطوف بالبيت لقيه معبد : َعن عمرو بن دينار قال) ١٩٨٤ (»اإلبانة الكربى«ويف 
 .هذا معبد فأهينوه: فالتفت إليهم طاووس، فقال: أنت معبد؟ قال: اجلهني، فقال له طاووس



 
   

٣٢٧ 

- حىُّ عن أيب الض، عن األعمش،فيانُ أنا س،نا معاذ بن معاذث ، أيب، 
 .ِرَسوا أهل القدِالُ ال جت:قال احلسن بن حممد بن عيل :قال

- حممد القاسم بن ُسمعت : قال،نا عكرمة بن عامرث ،زَنا هبث ، أيب، 
 حتـى ؛ اهللا ِرَبون بقدِّكذُ القدرية الذين يِ يلعنان:م بن عبداهللاـوسال

  .)١( هِّه ورشِيؤمنوا بخري
 - أيب وعمـي ُمعتَ سـ: قال،ارَّالعزيز العطدرحوم بن عبَنا مث ، أيب 

 ال : يقـول،هنيُ اجلاًعبدَم ِسةالُ سمعنا احلسن وهو ينهى عن جم:يقوالن
  .ٌّلِضُ مٌالسوه فإنه ضالُجت

 َ غـريِم يف القـدرَّ يـتكلٍا يومئـذً وال أعلم أحـد: قال أيب:قال مرحوم
 .)٣(  سسويه: يقال له)٢( ةرِساون األِ مٍ ورجل،ٍعبدَم

                                         
 »القضاء والقـدر «ويف). ١١٦٧ (، والاللكائي)٤٩٢ (»الرشيعة«، و)٢٣٩( للفريايب »القدر«   )١(

   .الذين يزعمون أن املعايص ليست بقدر: من القدرية ؟ قال:  قالوا لعكرمة)٤٣٢( للبيهقي
 . ، وما أثبته هو الصواب)األساودة): (أ (   يف ) ٢(

 وواو وألف ، وسكون ثانيه،ضمُ وي، بفتح أوله):أسوارية( ):١/١٩٠(» معجم البلدان«  ويف 
 . املحدثنيًإلخ، وذكر مجعا من .. ينسب إليها، من قرى أصبهان، وياء مشددة وهاء،وراء مكسورة

             ).٢٠٠٣ (»اإلبانة الكربى«، و)٥٥١ (»الرشيعة«، و)٣٤٥( للفريايب »القدر«   )٣(
 يـسويه، وس، أول من تكلم يف القدر بالبـرصة معبـد اجلهنـي:أمحدقال ) ٨٥٩(  وعند اخلالل 

                    .رجل من األساورة
 . معبد بالبرصة بالقدر قال من أول كان: قال يعمر بن حييى عن): ٣٤٧( للفريايب »القدر« ويف 

 يقـال العـراق أهـل من رجل القدر يف نطق من أول:  قال األوزاعيعن ) ٣١٠(ًوفيه أيضا 
 .عبدم عن غيالن وأخذ ،اجلهني معبد :عنه وأخذ تنرص ثم ،فأسلم ا،ًنرصاني كان ؛سوسن :له

 معبـد: بالبـرصة القـدر يف النـاس مـن مَّتكلـ ما أول:  قال عون ابنعن ) ٣٤٧(وفيه 
 أبـو إلينا وصعد اًيوم القول هذا قال: عون ابن قال: معاذ قال. األسواري يونس وأبو ،اجلهني

 نعامـة، أبا يا: فقال ،جنبه إىل أجلسه عون ابن رآه فلام عون، ابن من أكرب وكان ،العدوي نعامة



    
   

٣٢٨ 

- عن ٍسألنا حييى بن أيب كثري : قال،نا عكرمةث ،مدَّنا عبدالصث ، أيب 
َّر الرشِّقدُم يـل   إن اهللاَ: هم الذين يقولون:قالـ]فـ [  ؟يةالقدر َّ )١(. 

- ا والقاسـم ً سـاملُ سـمعت:قال ،نا عكرمةث ،نا عبدالصمدث ، أيب
  . القدريةِيلعنان

- قـال  : قـال، عـن أبيـه،ربيعـة بـن كلثـوم  ثنـا،نا أبو سعيدث ، أيب
 ،ِاريةَّ إىل هـذه الـسُدُ يقعن يسار ب كان مسلم:ٍسلم بن يسارُ مُأصحاب

 .)٢( صارى النَِّا يقول بقولًعبدَ إن م:فقال
 - قـال،ل بـن إسـامعيلَّنا املؤمـث ،القاينَّ أبو بكر سعيد بن يعقوب الط : 

رشون يوم القيامة مع ُ بلغني أن القدرية حي: يقول،امرة بن زاذانُ عُسمعت
 .ُا مرشكني، واهللا ما كنكني واهللا ما كنا مرش:فيقولون، املرشكني

 .)٣(ن حيث ال تعلمون ِم مُ إنكم أرشكت:فيقال هلم

                                         
  .اجلهني معبد وتابعه ،سنسويه تكلم حيث فيه تكلموا امّإن: قال القدر؟ يف الناس تكلم تىم

  .شهادتنا عىل واشهدوا اهللا أرضوا هؤالء يا: عون ابن قال: معاذ قال
ِّذكر األئمة املـضلني الـذين أحـدثوا الكـالم بالقـدر، / ٢/٣١٩ (»اإلبانة الكربى«: وانظر

 ). عا إليهوأول من ابتدعه، وأنشأه، ود
 ).مل يقدر املعايص: (، ولفظه)١٢٩٨(   الاللكائي )١(
 .ًمعبدا اجلهني: يعني: من طريق املصنف، وزاد ) ٨٦٠( اخلالل )  ٢(

 : أول من نطق يف القدر رجل من أهل العراق يقال لـه:األوزاعيقال ) ٣٤٨( للفريايب »القدر«ويف 
  . وأخذ غيالن عن معبد،ذ عنه معبد اجلهني وأخ،َّنرصَ ثم ت،ا فأسلمكان نرصاني ،)سوسن(

 ما فشت القدرية بالبرصة حتى فشا مـن : داود بن أيب هندقال )٢٠٨٧ (»اإلبانة الكربى«  ويف 
   .أسلم من النصارى

 عـىل أهـل القبلـة َِحتُ بـاب رشك فـ:أنه كـان يقـول  عن ابن عباس) ٤٥٧( »الرشيعة«   ويف )٣(
 .وإسناده ضعيف  .كهم عىل أيديكمِم فيجري رش فال جتادلوه،كذيب بالقدرّالت

   =كانـا الرمـاين هاشـم وأيب ، سـيار عن حيدث، خمزوم كان أبو) ٢٤٢( للفريايب »القدر«   ويف 
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 .)١( صامء اهللا ُ أنتم خ:ِ القيامةَ يوم]هلم[  وبلغني أنه يقال:قال

  -  أنا رباح بن زيد، أنا عبداهللا بن املبارك،-  من أهل مرو -  أمحد بن مجيل ٍ، 
                                         

 . رشك بالقدر التكذيب: يقوالن
 :وهو يتكلم عن وجه تسمية القدرية مرشكني) ٣/٢٧٦ (»ُّمنهاج السنة«قال ابن تيمية يف 

 وهلـذا ،شاركة هللا رصحيـةه مـ وال قدرته فهذ،وادث حادثة بغري فعل اهللا إذا كانت احل:فيقال 
 ..ا آخـر يًكـَ فيجعلـون هللا رش، غري فاعل اخلريَّشبه هؤالء باملجوس الذين جيعلون فاعل الرش
ك الـذي مل ِّلطان معه فهذا رصيـح الـرشُّاب السّفمن جعل أفعال العباد مع اهللا بمنزلة أفعال نو

 فـإن عبـاد األصـنام كـانوا ، ألنه رشك يف الربوبيـة ال يف األلوهيـة؛األصناميكن يرتضيه عباد 
 ،) ملـك ومـاا هو لك متلكـه رشيًكَّلبيك ال رشيك لك إال( :يعرتفون بأهنا مملوكة هللا فيقولون

 اإليـامن بالقـدر : وهلذا قال ابن عبـاس .ا هللالًكُوهؤالء جيعلون ما يملكه العبد من أفعاله م
 ض نقـ؛د اهللا وكذب بالقـدرَّ ومن وح، توحيدهّمَ ت؛ اهللا وآمن بالقدرَدَّ فمن وح،نظام التوحيد

  .تكذيبه توحيده
 فإنه يتضمن إخراج بعض احلوادث عن أن يكون ،وقول القدرية يتضمن اإلرشاك والتعطيل

 فـإن أصـل ،عب الكفرُعبتان من شُ وهاتان ش. ويتضمن إثبات فاعل مستقل غري اهللا،هلا فاعل
 .ثم أطال يف بيان ذلك. إلخ .. كِّ أو الرش، التعطيلٍكل كفر

 ، عـن ابـن عمـر، عـن أبيـه،أبيه عن ،األنصاري عمرو بن حبيب حديث من الدارقطني روى   )١(
 .       »القدرية وهم  ؟اهللا صامءُخ أين :ٍنادُم نادى القيامة يوم كان إذا«:  اهللا رسول قال :قال

: الـدارقطني قـال هـذا حبيـب ولكـن ):١/١٢٩ (»يـلشـفاء العل« يف قال ابن القيم 
     .يثبت وال .سناداإل مضطرب واحلديث .جمهول
 ؛وقـدره بقـضائه وهنيـه اهللا أمـر يبطـل مـن: أحـدمها :نوعان القدر يف واملخاصمون: وقال
 ].١٤٨:األنعام[ M  8  7  6  5  4  3   2L  :قالوا كالذين

 اهـ. اهللا صامءُخ والطائفتان .ابقَّالس وقدره قضاءه ينكر من: والثاين
 ). ٢١٩( البن اجلوزي »العلل املتناهية«: وانظر

 ذكرت القدرية عند عبـداهللا بـن :عن حممد بن كعب القرظي قال) ١١٣٢( وعند الاللكائي 
 يـسمع األولـني ٍنـادُنـادي مُ في،ٍ واحـدٍ إذا كان يوم القيامة مجع الناس يف صعيد:قال  عمر

 . فيقوم القدرية ؟ء اهللاصامُ أين خ:واآلخرين
  . عن النبي بإسناد ضعيف نحوه عن ابن عباس ) ١٦٥٨ (»اإلبانة« وروى ابن بطة يف 
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عن ابن عباس  ،بريُ عن سعيد بن ج،ةّزَيب ب عن القاسم بن أ،مر بن حبيبُعن ع
،اهللاَُقَمـا خلـ َلّإن أو «: قـال☺ث أن رسـول اهللا ّدُ أنه كان حيـ   

 .)١( » يكونٍ يشءَّ كلَه فكتبَ فأمر،القلم

-  ب/٥١[ عن عاصم بن ،عبةُنا شث ،هديَنا عبدالرمحن بن مث ،أيب [

 : قـال، عن ابن عمـر ُثِّدُ سامل بن عبداهللا حيُسمعت : قـال،بيداهللاُع
 ، منـهَغِرُ قد فـٍمرَ أيف أ: فيهُعملَن ما َ أرأيت، يا رسول اهللا:مر ُقال ع

   ؟ٍبتدعُ أو مٍإَبتدُمر مَأو أ

ٌيرسُ م فإن كال،ابَّابن اخلط ]يا[ل َ فاعم، منهَغِرُد فَفيام ق «:قال وأما ؛ َّ
  .)٢( »ِقاءَّ للشُعملَ فإنه يِقاءَّ الشِن أهلِن كان مَم

 - نـا أبـو ث : قـاال، وابن هليعة،نا حيوةث ئ،قرُنا عبداهللا بن يزيد املث ، أيب
 عبـداهللا بـن ُ سـمعت: يقوليلُُب أبا عبدالرمحن احلَعِمَ أنه س، اخلوالينئهان

 َمقاديرـالـ    اهللاَُرَّقـد «: يقول☺ سمعت رسول اهللا :يقول  ومرَع
 .)٣( »ٍنةَ بخمسني ألف سَرض واألِمواتَّ السَقُخلـَ أن يَقبل

- عـن جـابر،ِ عن حممد بن املنكدر،نا عيل بن زيدث ،شيمُنا هث ، أيب ِ 

                                         
 »الـنقض«، و)٢٥٣ (»الرد عىل اجلهمية«، والدارمي يف )١١٢ (»ُّالسنة«رواه ابن أيب عاصم يف    )١ (

   .، وهو حديث صحيح)٢٣٢٩ (»مسنده «، وأبو يعىل يف)٢٩٠(
 ).باب ذكر القلم وأنه أول ما خلق اهللا) (١/١٠١(ب أحاديث ذكرها ابن أيب عاصم ويف البا  

 نابـ  فاعمـل يـا، منـهَغِرُد فَ قَيامِف «:، ولفظهم)٢٢٦٩(، والرتمذي )٥١٤٠و١٩٦(   رواه أمحد )٢(
ٌيرسُ م فإن كال،ابَّاخلط ن ِمـ ن كـانَ وأمـا مـ،ِةَعادَّ للسُ فإنه يعملِةَعادَّن أهل السِن كان مَا مم أ؛َّ
 ُويف الباب عن عيل، وحذيفة بن أسيد، وأنس،: قال الرتمذي.  »ِقاءَّ للشُعملَ فإنه يِقاءَّ الشِأهل

 . اهـ  وسيأيت له كثري من الشواهد. هذا حديث حسن صحيح: ُوعمران بن حصني، وقال
 ).٨١٥(وهو حديث صحيح، وقد تقدم برقم ) ٦٥٧٩(  رواه أمحد ) ٣(
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 ٍيشء ِ أيف،ُ العملَيمِ ف، يا رسول اهللا: بن مالك قالَةَاقُأن رس ،بن عبداهللا
   ؟هُِفستأنَ نٍيشء  أو يف ؟ منهَغِرُقد ف

 . » منهَغِرُ قد فٍبل يف يشء «:قال

  ! ؟ إذنُ العملَيمِفَ ف:قال

ٌيرسُ مٌّلوا فكلَعما «:قال  .» اهللاُ َقَا خل ملَّ

- عـن ،-شـكِّ الر:يعنـي -نا يزيـد ث ،نا إسامعيل بن إبراهيمث ، أيب 
 يـا : قـال رجـل: قـال،صني ُمران بن حـِعن ع ،ف بن الشخريِّطرُم

   ؟ِار النَِّن أهلِة م اجلنَُّ أهلَمِلُ أع،رسول اهللا
  .»نعم «:لقا

   ؟ العاملونُعملَ يَفيمَ ف:قال
ٌيرسُ مٌّعملوا فكلا «:قال   .)١(  أو كام قال،»َّ

 -  نـاث ،يِّرُبيح املـُنـا خالـد بـن صـث ،مـشقيِّنا زيد بن حييى الدث ،أيب 
] أنـه[ رداء َّعن أيب الـد ،ثِّدُرداء حتَّ الدُّم أَ أنه سمع،بيداهللاُإسامعيل بن ع

 :ٍن مخـسِمـ ٍبدَ عِّإىل كل   اهللاَُفرغ «:يقول ☺سول اهللا  رُ سمعت:قال
 .)٢( »عيدَس أو ٌّيِقَ وش،ِهِعَضجَ وم،ِهِرَ وأث،ِِهزقِرَ و،ِهَن أجلِم

- بيداهللا بن أيب بكرُ حدثني ع،نا محاد بن زيدث ،انّنا حييى القطث ، أيب، 
 ،اً ملكـِمِحَّ بـالرَلَّ وكـ إن اهللاَ «:قـال ☺ي  عن النبـ][ عن أنس

  اهللاَُىضَ فـإذا قـ ؟ٌةَضغُ مِّبَ أي ر ؟ٌةَ علقِّبَ أي ر ؟ٌطفةُ نِّ أي رب:فقال

                                         
 ).٢٦٤٩(، ومسلم )٧٥٥١و٦٥٩٧(، والبخاري )١٩٨٦٩(   رواه أمحد )١(
 .، وإسناده صحيح)٣١٧و٣١٢ (»ُّالسنة«، وابن أيب عاصم يف )٢١٧٢٣(   رواه أمحد )٢(
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 ؟ُزقِّ فـام الـر؟نثىُ أو أٌ ذكر ؟ٌ أو سعيدٌّشقيأ ِّ أي رب: قال،هاَقْخل  
 .)١( »هِّمُ أِطنَذلك يف بك ُبَكتُ في: قال ؟ُوما األجل

- عـاذ ُنـا أبـو مث ،نا محاد بن زيـدث ، أبو زكريا حييى بن أيوب العابد
 .احلديث  فذكر☺ عن النبي ] [ عن أنس،بيداهللا بن أيب بكرُع

-  أيب  عن ، صالح عن أيب، عن األعمش،فيانُ عن س،نا وكيعث ،أيب
 َبَتـَ كِن اخللـقِمـ   اهللاَُا فرغمل« :☺  قال رسول اهللا:قال، هريرة 

  .)٢( »بيَضَبقت غَتي سَ رمح:ِهِعىل عرش

  - عبداهللا  بنابيدة ُ ع أباُ سمعت، أنا عيل بن زيد،شيمُه ]أ/٥٢[ ناث ، أيب
 تكون يف َطفةُّإن الن«   :☺  قال رسول اهللا،قال عبداهللا  : قال،ثِّدُحي

 األربعـون صـارت ِتضَ فإذا م،َّغريتا ال تِا عىل حاهلً يومَ أربعنيِمِحَّالر
ي ِّسوُأن يـ   اهللاَُ فـإذا أراد،ا كذلكًظامِ ع ثم، كذلكًةَغْضُ ثم م،ًعلقة
 نثـىُ أم أُذكرأ :ِّ أي رب:ليهَ الذي يُ امللكُ فيقول،اًلكَ إليها مَعثَه بَخلق

  ؟هُه وأجلـُ قوت ؟ٌ أم زائدٌ أناقص ؟ٌويلَ أم طٌريِقصَ أ ؟ٌ أم سعيدٌقيَ أش؟
  .»هُّ ذلك كلُكتبُ في: قال ؟ٌيمِقَ أم سٌأصحيح
  ! ؟]هِّكل[ن هذا ِ مَغِرُ إذن وقد فُ العملَيمِ فف:ِالقومن ِ مٌجلَفقال ر

  .)٣( » لهَِقلُ خـامِل هَّجَوُ سيٌّوا فكلُلَعما« :فقال
- عن ،ٍلْيَدُ عن ب،نا منصور بن سعدث ،نا عبدالرمحن بن مهديث ، أيب 

 متـى ، يـا رسـول اهللا:ُ قلت: قال،ِ الفجرَةَيرسَن مـع ،عبداهللا بن شقيق

                                         
 ).٢٦٤٦(، ومسلم )٣١٨(، والبخاري )١٢١٥٧(  رواه أمحد ) ١(
 ).٢٧٥١(، ومسلم )٧٤٢٢(و) ٧٤٠٤(، والبخاري )١٠٠١٤(  رواه أمحد ) ٢(
 ). ٨٩٢(، واخلالل )٣٥٥٣(  رواه أمحد ) ٣(



 
   

٣٣٣ 

 .)٢( »ِدَ واجلسوِحُّ الرَ بنيُوآدم «:قال   ؟ا نبي)١( َبتِتُك

 - عـن ، صـالح]بـنا :يعني [عاويةُنا مث ،نا عبدالرمحن بن مهديث ، أيب 
  - كذا قال عبدالرمحن - لمي ُّبن هالل الس  عن عبداهللا،ويد الكلبيُسعيد بن س

 اهللا َنـدِع ّإين« :☺ قـال رسـول اهللا : قـال][ رباض بن سـاريةِعن الع
ُاتمخ

 : ذلـكِلَّم بـأوُبئكَنُ وسـأ،ِِهتَينِ يف طٌلِدُمنج  َ وإن آدم،بينيَّالن 
 .)٣( »]يب[ ☺  عيسىُةَ وبشار، أيب إبراهيمُعوةَد

- وشـبَهر بـن حَ عن ش،رامَ عن عبداحلميد بن هب،نا وكيعث ، أيب، 
ت ِّ ثبـِلـوب القَبِّقلـُيـا م «: كان يقول☺ أن النبي ،  سلمةِّمُعن أ

   .)٤( »قلبي عىل دينك

 - هَّ أبا األحوص عمـَ سمع،عراءَّ عن أيب الز،نا سفيان بن عيينةث ، أيب، 

                                         
َمتى كنت نبيا ؟): (ب(   يف )١(  ).٩٥ (»املنتخب من العلل«: وانظر. »املسند«، و)أ(أثبته من ، وما )ُ
، والفريـايب يف )٤١٩ (»ُّالـسنة«، وابن أيب عاصم يف )١٦٦٢٣و٢٣٢١٢و٢٠٥٩٦(   رواه أمحد )٢(

 . ، وصححه)٢/٦٠٨(احلاكم ، و)٢٠/٣٥٣/٨٣٤ (»الكبري«، والطرباين يف )١٧ (»القدر«
 ).٨/٢٢٣ (»املجمع«، و)٦/٢٣٩ (»اإلصابة«يف : وصححه

 .إرسال هذا احلديث) ٣٤٣٢ (»العلل«َّورجح الدارقطني يف 
 صـحيح حـسن حـديث هـذا :، وقـالمن حديث أيب هريـرة ) ٣٦٠٩(ورواه الرتمذي 

         اهـ. الوجه هذا من ّإال نعرفه ال ،هريرة أيب حديث من غريب
 -  قلـت إلسـحاق):بتحقيقـي/ ٤٥٥ (»ُّالـسنة« يف  حرب بن إسامعيل الكرماينقال 

: قـال  ؟ات نبيـتبـُ متـى ك، يا رسول اهللا: قلت: قال، حديث ميرسة الفجر-  ابن راهويه:يعني
 .لقُ وقد خ،وحُّنفخ فيه الري قبل أن : قال ؟ ما معناه،»وآدم بني الروح واجلسد«

). ٩٤٨ (»الـرشيعة«، و)٤١٨ (»ُّالـسنة«، وابن أيب عاصـم يف )١٧١٦٣و١٧١٥٠(  رواه أمحد ) ٣(
  ).٢/٦٠٠(، واحلاكم )٦٤٠٤(ابن حبان : وصححه 

 .، وأنه حديث صحيح بشواهده)٢٠٨(، وقد تقدم خترجيه برقم )٢٦٥١٩(   رواه أمحد )٤(
 .عة؛ أي بلغت القراءة واملراج) بلغ: (             يف هامش املخطوط عند آخر هذا اخلرب 



    
   

٣٣٤ 

 ُعيدَّ والـس،ِهَّمُ أِ يف بطنَن شقيَ مُّقيَّ الش:يقول   ابن مسعودُسمعت
  . )١( هِ بغريَظِن وعَم

- عـن -لمةَ ابن سـ:نييع - نا محاد ،ثنا عبدالرمحن بن مهدي،  أيب 
 ،   موسـىُ آدمَيِقـَل« : قـال☺ عن النبـي ،عن أيب هريرة  ،امرَع

 ،هَ لـك مالئكتـَ وأسـجد،ِهِيـدِب   اهللاَُكَقـَ الـذي خلُ آدمَ أنـت:فقال
   !َعلتَ ما فَعلتَف  ثم،ةَّ اجلنَكَوأسكن

 َلَنـزَ وأ،ِِهاك برسالتَفَ واصط، ك اهللاَُالذي كلم ]موسى[ َ أنت:قال
،  موسـىُ آدمَّ فحـج.ُكرِّ بل الذ: قال ؟ِكرِّ الذِ أمُ أنا أقدم،َوراةَّك التعلي

   .)٢( » موسىُ آدمَّفحج
 - ابـن  عـن ،رَّر بن أيب عـامَّ عن عام،اءَّنا خالد احلذث ،نا إسامعيلث ، أيب

 ، رجل فحدثني، هم منهم: املرشكنيِ يف أوالدُ أقولُ كنت: قال،عباس 
 أنـه ☺ثني عـن النبـي َّ فحد،هُيتَ فلق،☺ النبي ِصحابن أِ مٍعن رجل

  .)٣( »لنيِ هبم وما كانوا عامُمَ وهو أعل،همَ هبم هو خلقُم أعلمُّرهب «:قال
- ن أيب رجاءِعه مِ سم،مِنا جرير بن حازث ،وكيع] ب/٥٢[نا ث ، أيب، 

 اًقاربـُ أو م- )٤( َُ مؤامـاِةَُّم هذه األُ أمرُ ال يزال: قالعباس  عن ابن
  .)٥( ِالولدان والقدريف موا َّم يتكلـ ما ل-

                                         
 )١٥٣٧ -١٥٣٣، ١٥١٥ (»اإلبانة الكربى«، و)١٣٦ (»العلل ومعرفة الرجال«   )١(

 .، وله تتمةًمرفوعا إىل النبي ) ٦٨١٩(ورواه مسلم 
 ).٤٧٣٦و٣٤٠٩(، والبخاري )٩٩٨٩(   رواه أمحد )٢(
 .                                 ، وإسناده صحيح)٢٣٤٨٤(   رواه أمحد )٣(
ًقواما: () ب(   يف )٤( َ.( 
 .، وإسناده صحيح)١١٢٧(، والاللكائي )٢٥٩( للفريايب »القدر«  ) ٥(



 
   

٣٣٥ 

 - عـن ابـن عبـاس  ،حىُّ عن أيب الـض، عن عطاء،نا جريرث ، أيب 
   ؟ُبُكتأ ما : قال،بُ اكت: ثم قال له،َالقلم   اهللاُ ما خلَقُ أول:قال

 .)١( ِ القيامةِ إىل يومٌنِ ما هو كائ]بُاكت[ :قال

- عن احلكـم بـن ،-  ابن زاذان:يعني -  أنا منصور،نا هشيمث ، أيب 
   اهللاُ مـا خلـَقَلّ إن أو:قال عن ابن عباس  ،َ عن أيب ظبيان،تيبةُع

  .ٌنِ ما هو كائَ فكتب؛هَ وأمر: قال،َالقلم

 .)٢( M\  [  Z  Y  XL  :ام كتبي فكتب ف:قال

- قـال[ ،يـاثِن بـن غثامُ عـ]ثنا[ : حييى بن سعيد عىلُ قرأت، أيب :[
 : قاال، عبدالرمحنيد بنُ ومح،عمرَعن حييى بن ي ،ريدةُحدثني عبداهللا بن ب

  . وما يقولون فيه،َ فذكرنا القدر،]مرُبن ع[ينا عبداهللا ِلق

 ٌأو قعود - ٌم بينا هم جلوسّأهن مر بن اخلطاب ُ أخربين ع:ثم قال

                                         
القـضاء   «، والبيهقـي يف )١٢٧٦٤- ١٢١٦٣ (»الكبـري«، والطـرباين يف )٦٧٢٤(  ورواه ابن حبان 

 .واملوقوف هو الصحيح: وليس بمحفوظ، وقال: وقال. ًمرفوعا إىل النبي ) ٣٦٠ (»والقدر
 مـن ،اًقاربـُ أي م، مثقلـة املـيم):اَّمؤامـ(: قولـه: للخطـايب) ٢/٤٦٥ (»يثغريب احلد«  ويف 

  . أي من قرب):نظرت إليه من أمم(و،  أي قصد قريب)أمر أمم( :قولك
 . هو ما بني القرب والبعد)أمم(: وقال بعض أهل اللغة  
 وهـم ،رشكني يريـد مـا مل يتنـازعوا الكـالم يف أطفـال املـ):ما مل ينظروا يف الولـدان(: وقوله  

  اهـ. وما مل خيوضوا يف مذاهب أهل األهواء ومل ينكروا القدر، واحدهم وليد،الولدان
، )٢٩/١٥(، وتفـسري الطـربي )٦٥( للفريـايب »القـدر«و. مـن طريـق املـصنف) ١٨٩٣(اخلالل    )١(

 اهـ.  طرق مجاعةوحلديث ابن عباس : وقال) ١٨٤-١٨٢ (»الرشيعة«واآلجري يف 
 ).٨٢٨(، وقد تقدم برقم  من حديث ابن عباس ًمرفوعا إىل النبي وقد صح : قلت  

 . كالمها من طريق املصنف) ٢٣١٤ (»االبانة الكربى«، و)١٨٨٩(  اخلالل ) ٢(
 .وهو أثر صحيح، وانظر ما قبله



    
   

٣٣٦ 

 عليـه ،ِعرَّ الشُسن ح، الوجهُسنَ ح، يميشٌجلَه رَجاء ☺عند النبي  -
  . فذكر احلديث. . بيضٌثياب

 َيمِ فـ، يا رسـول اهللا: فقال،-زينةُأو م -هينة ُن جِ مٌجلَ رُ وسأله:قال
  ؟ أو مىض، قد خالٍ أيف يشء ؟ُالعمل

  ؟ُلَ نعمَيمِ ف، يا رسول اهللا:- أو بعض القوم - ٌال رجلـق

 ِوا لعمـلِّرسُ يـِهل النار وأ،ِ اجلنةِ أهلِوا لعملِّرسُ يِنة اجلُأهل «:الـق
 .»ِ النارِأهل

 . )١( - َّ عيلَ عىل ما قرأت:يعني -  هو كذا:فقال حييى بن سعيد
- نـا داودث ،-لمةَ ابـن سـ:يعنـي - نا محادث ،مدَّنا عبدالصث ، أيب -  

 :قال ا  أن علي:بن جابر سريُعن أ ،َةَرضَ عن أيب ن،- ٍندِ ابن أيب ه:يعني
 ؛ُ فـإذا جـاء القـدر، لـهْرَّقـدُم يـ يقيه ما لٌكَلَ معه م]و[ ّ إالٍّدمين آِا مَم

 .)٢( اهَّه وإيَّخال
- عـن ، عن قتادة،ادةَحُ عن حممد بن ج،فيانُ عن س،نا وكيعث ، أيب 

 فََّوجـ ،ُ الكتـابَِعفُ ر:قال عن احلسن بن عيل  ،دويَار العَّوَّأيب الس
  .)٣(  قد خالٍب يف كتاَقىضُ تٌ وأمور،ُالقلم

- عن سعيد ، عن حبيب بن أيب ثابت،نا األعمشث ،ٍمريُنا ابن نث ، أيب 
ة آدم َّيـِّرُ جاللـه ذَّ جـل اهللاَُ أخـرج: قال،عن ابن عباس  ،بريُج بنا

                                         
 .، وهو حديث صحيح)٤٦٩٦(، وأبو دواد )١٨٤(   رواه أمحد )١(
 ).٨٥١(وسيأيت . ، وإسناده صحيح)١٦٩٢ (»ربىاإلبانة الك«، و)٢٠٠٩٦( معمر »جامع«  ) ٢(
، )٥٦٩ (»الرشيعة«و ،)٣/٦٧/٢٦٨٤ (»الكبري«، والطرباين يف )١٠٢و٩٩( للفريايب »القدر«   )٣(

 ).٨٥٨(وسيأيت من طريق آخر برقم . ، وإسناده صحيح)١٤٩٠ (»اإلبانة الكربى«و



 
   

٣٣٧ 

 ثـم ، وهـذا فـالن، هذا فـالن: قال،همَّ فسام،ِّرَّه مثل الذِن ظهرِم 
  وقـال للتـي يف يـده،دخلوا اجلنة ا: فقال للتي يف يمينه، قبضتنيَقبض

 .)١( بايلُ وال أَ ادخلوا النار:خرىُاأل ]أ/٥٣[

 - ةَّرضَ عن أيب ن،نا داودث ،لَّفضُنا برش بن املث ،ز بن أسدَنا هبث ، أيب، 
 فإذا ُ فنظرت،م أجدهل فِِهنزلَيف م ا  عليُ طلبت:قال ، بن جابرِريَسُعن أ

  .فهَّ كأنه خو: لهُ فقلت:ل قا،ِ املسجدِهو يف ناحية

 ،ُم ينزل القدرـ عنه ما لُعَ يدفٌ ومعه ملكَّ إالٌنه ليس أحدإ : فقال:قال
 .اً شيئِغنُم يـ لُفإذا نزل القدر

- ةَادَوَ عن بكر بن س،نا ابن هليعةث ،نا حييى بن إسحاقث ، أيب. 

- عـن كثـري بـن ،ادةوَنا بكر بن سث ،نا ابن هليعةث ، وحدثنا حسن: أيب 
 مـضت : قال،عن أيب هريرة  ،ميَريب احلـرضُ عن ك،اخلوالين غريب

 .قالمت األَّ وجف،تبُالك

 .عريَّ يف الس وفريٌق،ِ يف اجلنة فريٌق،ٌ أو سعيدٌّ فشقي:قال حسن يف حديثه

- عـن ، عـن األعمـش،فيانُ ثنا سـ،نا عبدالرمحن بن مهديث ، أيب 

                                         
 .و صحيح عن ابن عباس وه.  من طريق املصنف)٣٤ ( البن منده»الرد عىل اجلهمية«   )١(

أيب موسى، وأيب الدرداء، ومعاذ، وأنـس، وعبـدالرمحن : ً  وقد روي نحوه مرفوعا من حديث
ــادة وغــريهم ــن قت ــر. اب ــسند«: انظ ، )٢٧٤٨٨ و٢٢٠٧٧ و١٧٦٦٠و١٧٥٩٣( أمحــد »م

، )٣٣٨( ابـن حبــان »صـحيح«، و)٣٠٣٢( البـزار »مـسند«، و)٣٤٢٢( أيب يعـىل »مـسند«و
<  M  =  <  ;  :  9  8  7  6 بــاب /٥٦ص( البــن منــده »ةالــرد عــىل اجلهميــ«و

    R   Q  P   O      N  M   L   K  J  I H   G F   E  D C  B  A   @    ?L 
 صـفة معنـى يف  الصحابة عن جاء وما ذلك يف  النبي عن ثبت ما وذكر]  ١٧٢:األعراف[

 ).أنفسهم عىل وإشهادهم وإقرارهم خلقهم



    
   

٣٣٨ 

 ،بأسـامئكم  إنكم مكتوبون عند اهللا : قال،مريُعبيد بن ُعن ع ،اهدُجم
 . وجمالسكم،الكمُ وح،)١(  وفحواكم،وسيامكم

- داهللا بن عبـداهللا يبُ عن ع،عمش عن األ،نا سفيانث ،نا وكيعث ، أيب
 بـني ُ حيـول:قال، M¾  ½  ¼  »  L  :بريُعن سعيد بن ج ،ازيَّالر
 . )٢( ن واإليامِ وبني الكافر،ِفرُمؤمن والكـال

- وال : قـال،ٍ عـن ثابـت،يـدُ عـن مح،نا محادث ،مدَّنا عبدالصث ، أيب 
 َِيضُ قـ: قـال،عن احلسن بـن عـيل  ،ن ثابتِ قد سمعته مِّأعلمني إال

 . )٣(  قد خالٍ يف كتابىَكفُ تٌمورُ وأ،ُ القلم وجفَّ،ُالقضاء

- َعِمَأنه س :ٍسلمُبن مـ يعىل ي حدثن،ريجُنا ابن جث ،اجَّنا حجث ، أيب 
ا  فرأى كف:-لك ابنهُ وم،َّرصَخت نُ ب:ةَّصِ قَ فذكر:بري يقولُسعيد بن ج

 فلم جيد ،ان والعلامءَّهُ فدعا الك؛ ثم كتبت سطرين،ِجت بني لوحنيِرُف
ه التـي َمنزلتـ دانيالِمن  إنك لو أعدت :هّمُ فقالت له أ،ًلامِعندهم منه ع

  .أخربك؛  -اه َفَد جوكان ق -ن أبيك ِكانت له م

                                         
 ). ونجوائكم): (ب(ويف . الكالم:   معنى الفحوى) ١(
 ، )٢١٥ /٩ (الطربي » تفسري«  ) ٢(

 ٢٦٩و٢٦٨و٢٤٣( للبيهقــي »القـضاء والقـدر«، و)١٤٠٩و١٤٠٨ (»اإلبانـة الكـربى«ويف 
   .، وجماهد، والضحاك، وعطاء بن أيب رباحعن ابن عباس ) ٢٧٢و

وبني ، الكفر حيول بني املؤمن وبني : قال ابن عباس ):٤/٣٥ (»تفسريه«قال ابن كثري يف 
 ورواه ابن . صحيح ومل خيرجاه: وقال،اًموقوف» مستدركه« رواه احلاكم يف .الكافر وبني اإليامن

 ، وكذا قـال جماهـد.ّ واملوقوف أصح. واليصح لضعف إسناده،اًمردويه من وجه آخر مرفوع
 اهـ . والسدي، ومقاتل بن حيان، وعطية، وأبو صالح، والضحاك، وعكرمة،وسعيد

 ).وأمور تقصىض يف كتاب اهللا قد خال: (، وفيه)٨٥١(دم خترجيه برقم  تق)  ٣(



 
   

٣٣٩ 

   ؟ِطرانَّ السِ فأخربين ما هذان،ن أيبِ لك منزلتك مٌعيدُ إين م: فقال؛فدعاه

 ، يل بذاكَ حاجةال ف؛ن أبيكِ يل منزلتي مٌعيدُ أما ما ذكرته أنك م:قال
  .َيلةَّ اللُقتلُ فإنك ت:ِطرانَّ السِوأما هذان

ت هبـا َلـِقفُأ ف،ٍدَّ جـالِةَلـْفُ وأمـر بق، أمجعنيِن يف القرصَ مَجَخرأـ]فـ[
 مـن ، معه سـيٌف،هِ يف نفسِ القريةِ أهلَ وأدخل معه آمن، عليهُاألبواب

   . أنا فالن: وإن قال،لهُفاقت   اهللاِن خلقِ مَجاء

ى إذا َّحتـ راقد واآلخر ، يميش])فجعل([ ،َعليه البطن  وبعث اهللا
 َ فـذهب،ه الـبطنهـَّ ثم نب،هُ صاحب])َرقدو َقدر([:  الليلِ شطركان عىل

 ، أنـا فـالن: فقـال،فرجـع فاسـتيقظ ]ب/٥٣[، ٌدِاقـَ رُ واآلخر،يميش
  .)١( هَ فقتل؛ِيفَّه بالسَفرضب

- سـألت ابـن : قـال،عـن قتـادة ،عمـرَنا مث ،نا عبدالرزاقث ، أيب 
   ؟ِب عن القدرّسيُمـال

  .)٢(  قدرفهو  اهللاُ َرّدَ ما ق:فقال    

 - بن  ُياسإ  كان:قال ،عمرَ عن م،باحَ حدثني ر، إبراهيم بن خالدناث ، أيب
 يـدخل يف  مـن ملَّ إن كل: يقول،عفاؤهمُ ضِرد بالقِ الناسُ أعلم:معاوية يقول

 . اهللا كذا وكذاِ كان من قدر:]َّإذا تكلم[ ن قولهِم  كان؛َ القدرِخصومة

- ]أن ابـن  :رَعمـَم أنـا ،حدثنا رباح،  حدثنا إبراهيم بن خالد، أيب
 ال َمـرُ إن الع: يقـول،كِمـرُ يف ع اهللاَُّ مد: إذا قيل لهُ كان يغضبَةَربمُش

                                         
 . منه[ ] ، ما بني )١٥/٣٦ ( يالطرب» تفسري«  ) ١(
       ).ُمصنف عبدالرزاق / ٢٠١٠١/ ١٢٦/ ١١ (»معمرجامع «   )٢(

 ). وما مل يقدر فلم يقدر، ما قدر فقد قدر:فقال( :من طريق آخر، ولفظه  )١٢٩٥(وعند الاللكائي 



    
   

٣٤٠ 

 .)١( ] منهُصَنقُ وال ي، فيهُزادُي

 - ]عـن  ،يمةِذَ ب عن عيل بن،َةَالثُ ع]ابن[ عن ، حدثنا حممد بن سلمة، أيب
 ،]٤:الـدخان[ M    4  3     2  1  0L   : يف قولـه تعـاىل:بريُسعيد بن ج

 .)٢( ] عادةَّ والس،قاءَّ والش، واحلياة، املوتَّ إالِةنََّ إىل السِةنََّ السُ أمر:قال

                                         
ِّأمعن ) ٦٨٦٤(صحيح مسلم   يف ) ١( ِ اللهم أمتعنـي : أهنا قالت  النبي ريض اهللا عنها حبيبة زوجُ ِ

ِ وبأخي معاوية، وبأيب أيب سفيان ِبزوجي رسول اهللا ٍ آلجـال ِقد سـألت اهللا «:  فقال النبي.ُ ِ

ٍمرضوبة َ ُ ٍ وأيام معدودة،َ َ ُ ٍأرزاق مقسومةو ،َ َ ُ َ ً لن يعجل شيئ،ٍ َ ِّ َ ِلهِا قبل حُ ً أو يؤخر شيئ،ِّ َِّ ِا عـن حلـهَُ ِِّ، 
ِولو كنت سألت اهللا ِ أن يعيذك من عذاب يف النارَِ ٍ ِ َِ ِ أو عذاب يف القرب-، ُ    .»ً كان خريا وأفضل- ٍ

 .  عن سعيد عن عبداهللا بن عباس ) ٨٧٤(   سيأيت نحوه )٢(
 .عبداهللا بن عالثة، وهو حممد بن )٢٠/٣٢٨ (»هتذيب الكامل«من ترمجته من [  ]   ما بني   

 . عن ابن عمر ) ١٠/٣٢٨٧/١٨٥٢٨  (»التفسري«وعند ابن أيب حاتم يف 
 أرأيـت :ا فقلـتً سـألت جماهـد:عن منصور قال) ٢٥/١٠٩ (»تفسريه«وروى الطربي يف 

 وإن كـان يف األشـقياء فاحمـه ،عداء فأثبتـه فـيهمُّ اللهم إن كان اسمي يف الس:دعاء أحدنا يقول
 فـسألته ، أو أكثـر مـن ذلـكٍ ثم لقيته بعد ذلـك بحـول. حسن: فقال.عداءُّمنهم واجعله بالس

، M 4  3     2  1  0  /  .   -  ,  +*        )  (  '  &L  :عاء قـالُّعن هـذا الـد
ر مـا ّ ثم يقـدم مـا يـشاء ويـؤخ،صيبةُنة من رزق أو مَّ يقيض يف ليلة القدر ما يكون يف الس:قال

  .قاء فهو ثابت ال يغريّوالشعادة ّا كتاب السّ فأم،يشاء
إن املحـو واإلثبـات يف : قـال العلـامء): ١٤/٤٩٢( »جمموع الفتـاوى« قال ابن تيمية         

ًصحف املالئكة، وأما علم اهللا سبحانه فال خيتلف، وال يبدو له ما مل يكن عاملا به، فال حمـو فيـه 
 اهـ. ولنيوأما اللوح املحفوظ فهل فيه حمو وإثبات عىل ق. وال إثبات

   وقد ذكر قبل ذلك أن الصحف التي بأيدي املالئكة هي التي يكون فيها املحو واإلثبـات كـام 
: ثم محل أحاديث زيادة العمر ونقصانه عىل الصحف التي بأيدي املالئكة، وقال. أراد اهللا تعاىل

 ،اًسـعيد بنـيواكت فاحمني اشقي كتبتني كنت إن اللهم: قال أنه  عمر عن روي ما معنى وهذا
 كـان كيـف كان لو يكن مل وما يكون وما كان بام عامل سبحانه واهللا. وتثبت تشاء ما متحو فإنك

 ،اهللا علمهـم مـا إال هلـم علم ال واملالئكة ،ذلك بعد إياه يزيده وما له كتبه ما يعلم فهو يكون؛
 اهـ. كوهنا وبعد كوهنا قبل األشياء يعلم واهللا



 
   

٣٤١ 

- بـن ا عن عـثامن ،شيمُ حدثنا ه، حدثنا عبدالرمحن بن مهدي، أيب
 ليميش َجلَّ إن الر: قال، عن ابن عباس[ ،بريُ عن سعيد بن ج،حكيم

  .)١(] تىه لفي املوَ وإن اسمِيف األسواق

- ]عن عبداهللا بن عبداهللا، حدثنا األعمش،ضيلُ حدثنا ابن ف، أيب [، 
، ]٢٤:األنفال[ :    M¾  ½  ¼  »  Lبري يف قوله ُعن سعيد بن ج

 وبـني :ِِر بني الكافُ وحيول،عايص اهللاَ والكفر وم: بني املؤمنُولَ حي:قال
 . اهللا ِ وطاعةِاإليامن

- ٌرجـل[ َثَّحـد ]:قـال[ ،ونَنا ابـن عـث ،عاذُعاذ بن مُ مناث ، أيب[ 
نا ِّ أرأيت الز: فقال أحدمها لصاحبه،ِ اختصام يف القدرِا عن رجلنيًحممد
 .ا حيٌجلَ ري وافَقأ : فقال حممد. نعم:قال اآلخر؟  ]هو[ ٍبقدر

 - قـال اهللا: يقـولٍ سمعت أبا حازم،ياضِنا أنس بن عث ، أيب  : 
M =  <   > L ]تعــاىل  أهلمهــا اهللا :ُةَرِالفاجـــ]فـــ[ :قــال ] ٨ :الــشمس

  .التقوى  أهلمها اهللا :ُقيةّ والت،الفجور

- مـوىل   - ٍادَّبَ بن عُبلِنا شث ،وميُخزَنا عبداهللا بن احلارث املث ، أيب
:  ;  :  M قول اهللا :اهدُعن جم ،ٍجيحَ ن]أيب[ عن ابن ،-  رِلعبداهللا بن عام

 <    >  =L ]٢( ه هلاَقَ وخل،َ املعصيةَن إبليسِ مَمِ عل:قال ،]٣٠:البقرة( 

 -عـن ،خرةَ ص عن أيب،قبةَ عن ر،هوانَ أنا أبو ع،نا حييى بن محادث ، حدثني أيب 
                                         

والـضياء يف . وصححه، ووافقه الـذهبي) ٢/٤٤٨(، واحلاكم )٧٩٢٦( عبدالرزاق »مصنف«  ) ١(
 . ، وإسناده صحيح)١٠/٢٣٦/٢٤٨ (»األحاديث املختارة«

 ).١/٢١٢(، والطربي )٢٢٦( للدارمي »الرد عىل اجلهمية«، و)١٨٤( سعيد بن منصور »سنن«   )٢(
َوعلم من آدم الطاعة، وخلق: وزاد): ١٨٥٧و١٨٥٦ (»اإلبانة الكربى« و ِ  . ه هلاَ



    
   

٣٤٢ 

 :نِعـُيقول حني ط مر بن اخلطاب ُ سمعت ع: قال،مرو بن ميمونَع
 M¦  ¥  ¤  £  ¢L ]١(] ٣٨ :األحزاب(. 

- وقَف : قال،َةَبلَ أخربين إبراهيم بن أيب ع، أنا ليث،اجَّجَنا حث ، أيب 
 بلغنـي ُ يـا مكحـول: فقال،- وأنا معه -يوة عىل مكحول َ بن حُرجاء

 ُواهللا لــو أعلــم ذلــك لكنــت] و[؛ ِن القــدرِ مــٍ يف يشءَمــتَّأنــك تكل
  .ِن بني الناسِصاحبك م

 وال ،ن شـأينِمـا ذاك مـ، -أصـلحك اهللا  - ال واهللا :فقال مكحـول
 .- أو نحو ذلك - ،قويل] من[

 : قـال،هَ فكان إذا ذكر، غيالنُه كالمُعجبُ ي،ٌ وكان مكحول:ٌقال ليث
 .ة قل قليل:ُ يريد.ُ كليلةّكل

  .)٢( - ً مكحوال:يعني -. ٌوكانت فيه لكنة

                                         
 .، وإسناده صحيح)١٥٧٢ (»اإلبانة الكربى«، و)٣٨٢٢٣( ابن أيب شيبة »مصنف«   )١(
مـا أقـل يف النـاس مثلـه : يعنـي: (وعنده زيادة) ٥٢٤٨( لإلمام أمحد »العلل ومعرفة الرجال«   )٢(

  ).ًمكحوال: غيالن، وكانت فيه لكنة، يعني: يعني
 :يقـول أن يـستطيع ال مكحـول كـان: عطـاء بن نعثام قال) ٢/١٧ (»املعرفة والتاريخ« ويف   

   .كل :يقول كان ،)قل(
 بـن أسيد عن يذكر حسان بن عبداهللا سمعت :ربيعة بن ضمرةقال ) ٨٥٩ (»ذم الكالم«ويف 

 .رجاء عليه ّدُير فلم حيوة بن رجاء عىل مّلَس ًمكحوال رأيت :قال عبدالرمحن
 هـذا إن :لـه فقيـل ،مكحـول إىل جيلـس غـيالن كـان :قال ةمحل أيب بن عيل عن :ضمرة قال

 .  به أصنع فام ،َّإيل وجيلس يأتيني :فقال، جيالسك
كنـا عـىل سـاقية بـأرض الـروم : عيل بـن أيب محلـةقال  )٢/٣٩٠ (»املعرفة والتاريخ«ويف    

:  فقـال فـيام يقـول،أبا شيبة، فـدعا:  يكنىُّوالناس يمرون وذلك يف الغلس، وفينا رجل يقص
إن اهللا ال يـرزق إال : -  وهـو يف القـوم-فقال مكحول . ً طيبا، واستطعمنا صاحلااللهم ارزقنا



 
   

٣٤٣ 

- ابـن  عـن،حىُّ عن أيب الض،ائبَّ عن عطاء بن الس،نا جريرث ، أيب 
  . اكتب: قال له،القلم  يبَ ر ما خلَقَلّ أو]إن[:  قال،عباس 

 ؟  ما اكتب :قال   

 ]أ/٥٤[.   القيامةِ إىل يومٌكتب ما هو كائنا :قال

                                         
:  ال يعلم هبام مكحـول، فقـال أحـدمها لـصاحبهًورجاء بن حيوة وعدي بن عدي ناحية. ًطيبا

 َّفـشق. إن رجاء وعدي بن عدي قد سمعا قولك: فقيل ملكحول. نعم: أسمعت الكلمة ؟ قال
فلام نزل العسكر، جاء عبد اهللا . أنا أكفيك رجاء:  بن يزيد الدمشقيذلك عليه، فقال له عبد اهللا

، فعدل - وكان يعرفه -فنظر إليه رجاء . بن يزيد حتى دنا من منزل رجاء كأنه يطلب أصحابها
فجـاء حتـى نـزل، فـأجرى ذكـر . نحـن أصـحابك: أين أطلب أصـحايب ؟ قـال: إلينا، فقال

فقال لـه عبـد اهللا بـن . ، أليس هو صاحب الكلمةًدع عنك مكحوال: فقال له رجاء. مكحول
ما تقول رمحك اهللا يف رجل قتل هيوديا، وأخذ منه ألف دينار، فكان يأكل منه حتى مات، : زيد

 . وأنا شهدهتام حني تكلام: قال عيل. كل من عند اهللا: أرزق رزقه اهللا إياه ؟ قال رجاء
لة أن احلرام ليس من رزق اهللا تعاىل، فهـذه ًفكأن مكحوال وافق بعض القدرية يف مسأ:   قلت

ًزلة وقع فيها أنكر عليه رجاء بن حيوة بسببها، وكذا جلوسه مع غيالن القـدري كـان سـببا يف 
كذلك يف اإلنكار عليه، أما أنه كان قدريا يقول بقوهلم ويوافقهم يف بدعتهم الذي اشتد إنكـار 

 . السلف عليهم بسببها فال
 َمَّتكلـ التـابعني مـن اًأحد أن يبلغنا مـل:  األوزاعي قال) ١٧٩٩ (»ىاإلبانة الكرب«ففي 

 .  لباط هو فإذا ؛ذلك عن فكشفنا ومكحول، احلسن: لنيُجَّالر هذين َّإال ِالقدر يف
 أن إياك: قال عمر بن عبدالعزيز ملكحول: قال رجاء بن حيوة) ٤٥٤ (»القضاء والقدر«ويف 
 .- وأصحابه غيالن :يعني  -. هؤالء يقول ما القدر يف تقول

 . ً كان شديدا عىل القدريةورجاء بن حيوة 
 بـن رجـاء يل قـال: قال ،أيب حدثني: السائب أيب بن عبيدقال ) ٤٥٧ (»القضاء والقدر«ويف 
 ،المَّالـس عليـك يقرأ أن كره وقد ،إليك بعثني رجاء إن: له فقل سعد بن بالل أتيت إذا: حيوة

 وقـع كـان فـإن ، اهللا بمقـادير املكذبني كالم من بكالم تتكلم أنك بلغني إنه اللهم: ويقول
 حتـى ؛قريـب مـن فراجـع خطأ أو اًزيغ ذلك يك وإن ،ّرش نفسك يف وقع فقد نفسك يف ذلك
 . عليه هم ما وتركت فارقتهم قد أن اهللا بمقادير املكذبون يعلم



    
   

٣٤٤ 

 - عـن ، عن وائـل بـن داود،نا يعىل بن احلارثث ،بن آدم نا حييىث ، أيب 
 :-  ٍينِ دِّ كلُ آفة:أو قال -  كان قبلكم ٍ كل دينَ إن آفة: قال،إبراهيم

 .القدر

- عن ،اف بن خالدّطَ حدثني الع،نا عصام بن خالد احلرضميث ، أيب 
 ، بن عبداهللا بن عبدالرمحن بن أيب بكرُ حدثني طلحة، من أهل البرصةٍشيخ

 ُ نعمل: يا رسول اهللا:☺ أنه قال لرسول اهللا ،ي ّجد عن ،حدثني أيب
 ؟  ٍ مؤتنفٍمرَ أو عىل أ، منهَغِرُد فَ قٍمرَعىل أ

  .» منهَغِرُد فَ قٍبل عىل أمر «:قال

   ؟ العملَيمِ يا رسول اهللا فف:قالوا

  .)١( » لهَِقلُا خـمـ لٌرـَّيسُ مالُإن ك «:قال

- عن سعيد بن ،ومرَنهال بن عِ عن امل،نا ابن أيب ليىلث ،نا وكيعث ، أيب 
 :قـال] ٣٩:الرعـد[ :  M©  ¨  §  ¦  ¥Lعن ابن عباس ،بـريُج

 .)٢(  واملوت، واحلياة، والسعادة، الشقاءَّإال
- حدثني ،-ستوائيَّ الد:يعني –شام ِ عن ه،نا حييى بن سعيدث ، أيب 

  ابن عبـاس ُسمعت : قال،ٍرِ بن عامُروةُ حدثني ع،َةَّالقاسم بن أيب بز
 ،َقُلـ أن خيُ ما يريدَبُه أن يكتَرَ فأم،َالقلم   اهللاَُقَ ما خلَلَّ إن أو:يقول

                                         
. وذكر نحـوه ..). خالد بن لعطافا حدثنا :قال ،عياش بن عيل حدثنا: (وفيه) ١٩(  رواه أمحد ) ١(

 .واحلديث تقدم ما يشهد لصحته
 ).٨٦٣(وانظر ما تقدم برقم  ).٩٧٤(، والاللكائي )١٣/١٦٥( الطربي »تفسري«   )٢(

 ينزل كل يشء يكـون يف ليلـة  إن اهللا :عن جماهد يف هذه اآلية قال) ٩٧٥(  وعند الاللكائي 
 .ادة فإنه ثابتعَّقاوة والسَّ الشَّل واألرزاق إالالقدر فيمحو ما يشاء من املقادير واآلجا



 
   

٣٤٥ 

] ٤:الزخرف[ Mb    a   `  _  ^  ]  \L  :ثم قرأ ، عندهُفالكتاب
)١( 

- بن عبـداهللا بـن ِفِّطرُعن م ،هند أيب  أنا داود بن،شيمُنا هث ، أيب 
 نـاأ ِخربنا يف القرآنُ وقد أ،ِ إىل القدرِ يف القرآنْلَم نوكـ ل: قال،ريِّخِّالش

 .)٢( إليه نصري

- ابـن َِلئُسـ : قـال،َكرمـةِ عن ع،سامة بن زيدُنا أث ،ا وكيعنث ، أيب 
  ؟ِريَّ بني الط]من[ َدُهدهـليامن الُ سَدَّ كيف تفق: عباس

 ،ِ املـاءُعـدُ مـا بِ فلم يدر،ًالِنزَ مَليامن صلوات اهللا عليه نزلُ إن س:قال
 .هَدَقف ف،ِ فأراد أن يسأله عن املاء: قال.)٣( اًسِهندُوكان اهلدهد م

  ! ؟هُصيدَ في؛بالةِ له احلُبِنصَبي يَّ والص،اًسِهندُ وكيف يكون م:ُقلت
  .)٤( ِ حال دون البرصُ إذا جاء القدر:قال

- ن ِأمىل عـيل مـ -سني بن كامل ُضيل بن احلُي فِحدرَ اجلٍ أبو كامل

                                         
 .وهو صحيح عنه). ٨٤٨ و ٨٤٧(وقد تقدم نحوه برقم . من طريق املصنف) ١٨٩٧( اخلالل )  ١(
 - ابـن ربيعـة:يعنـي - وسـمعت محـزة :امهنقال  :ا به، وزاد فيه مهنمن طريق )٩٢٤(   اخلالل )٢(

 . وإليه نصري، عىل القدر مل نؤمر أن نتكل : قال مالك بن أنس:يقول
 ).  ١٨٤٢-١٨٣٨ (»اإلبانة«، و)٣٠٨( للفريايب »القدر«، و)٢٠٠٩٨( معمر »جامع «

: يقـال ،أنـدازة :بالفارسية وأصله معرب، اهلنداز ):زنده): (٥/٤٢٧ (»لسان العرب« جاء يف )  ٣(
 أهنـم َّإال. بنيـةواأل نـىُالق جمـارى يقدر يالذ وهو املهندز، ومنه. هنداز وال حساب بال أعطاه

 .الَد قبلها يزا ِربَالع كالم يف َليس نهأل هندس،ُم: فقالوا ،اسينً ياَّالز صريوا
، )١٢٢٨(، والاللكـائي )١٦٢١٢(ابـن أيب حـاتم تفـسري ، و)١٩/١٥٤(   تفسري ابـن جريـر )٤(

 رشط عـىل صـحيح حـديث  هذا:، وقال)٢/٤٠٦(، واحلاكم )٤٠٩ (»املختارة«والضياء يف 
 ).٩٠٨(وسيأيت كذلك برقم .  ووافقه الذهبي. خيرجاه مـول الشيخني

 .ضاء ذهب البرص جاء القأمل يكن إذا أعضك اهللا هبن أبيك،: ل ابن عباسقا:  ولفظ الاللكائي
 اهـ. ذكره): هبن أبيك): (١٣/١٢٠ (»ُّرشح السنة«  قال البغوي يف 



    
   

٣٤٦ 

 ًمـالءإابـه تن كِ مـَّأماله عيل - ٍسابِبيد بن حُ وحدثني حممد بن ع،- كتابه
 نـا ، حدثنا محاد بـن زيـد:قاال -  وهذا لفظ حديث أيب كامل،ان فيهيتقارب

 ٌعبـدَ مَمَّ ملا تكلـ: قال،عمرَعن حييى بن ي ،ريدةُ عن عبداهللا بن ب،اقَّطر الورَم
يـد بـن ُأنـا ومح ُجـتَ فحج: قـال، أنكرنا ذلك،ِرَد القِ به يف شأنَمَّبام تكل

 ،ِ بنا إىل املدينةَلتِ لو م:قال ،سكناُ فلام قضينا ن،ةَّمريي حجِعبدالرمحن احل
 .عبدَ فسألناه عن ما جاء به م☺  حممدِن أصحابِ مَن بقيَفلقينا هبا م

 وأبـا ،مـرُعبـداهللا بـن ع ]ب/٥٤[ ُّ فدخلنا املسجد نؤم،فقدمنا املدينة
 وقـدمني ،ناهْففاكتنَ: قال ،]ٌدِقاع[مر ُ فإذا عبداهللا بن ع،سعيد اخلدري

ا ً قوم إن، أبا عبدالرمحن:ُ فقلت، عىل املنطق منهَأَر أجُ وكنت،ِنطقَيد للمُمح
  .رَدَ ق ال: يقولون،ِسالمهوا يف اإلِ وفق،وا القرآنؤقر ]و[ ،ِوا بالعراقُنشأ

 ،ٌمـر مـنكم بـريءُ أن عبداهللا بـن ع:خربهمأهم فَ فإذا أنت لقيت:قال
 مـنهم   اهللاُُهَا ما قبلً واهللا لو أنفقوا جبال األرض ذهب،ٌراءَوأنتم منه ب

 .ِحتى يؤمنوا بالقدر

 وموسى صلوات اهللا عليهام اختـصام َأن آدم« :مر ُ وحدثنيه ع:قال
 ،َاسَّ النـَشـقيتأ  الـذيُ أنـت آدم: فقال له موسى،يف ذلك  إىل اهللا

 .ن اجلنةِهم مَوأخرجت

 ،ِه أنــت موسـى الـذي اصــطفاك اهللا تعـاىل برســالت: فقـال آدم:قـال
   ؟َوراةَّ التَ عليكَ وأنزل،هِوبكالم

  . نعم:قال

   ؟نيَقُ قبل أن خيلَّ عيلُهَرَّه قد قدَ فوجدت:قال



 
   

٣٤٧ 

  . نعم:قال

   .اًثالث .» موسىُ آدمَّ فحج:قال

ا إذ جـاءه ً يومـ☺  بينا نحـن مـع رسـول اهللا:قال مر ُوحدثني ع
 ،ٍقـيمُ مُه هيئـةُ هيئت: أو قال،ٍقيمُه ثياب مُ وثياب،ٍِرسافُه هيئة مُ هيئتٌجلَر

   ؟يا رسول اهللا أدنو منك:  فقال.ٍسافرُ مُ ثيابُهُوثياب
 .كبتيهُ عىل رِ يديهَ فدنا منه حتى وضع.»نعم« :قال

   ؟ُ ما اإلسالم، يا رسول اهللا:قال ]و[
 وتـؤيت ،َالةَّقـيم الـصُ وت، هللا َ وجهـكَِمسلُ أن تـ:ُاإلسـالم« :قال

  .»َ البيتَّحجـ وت، رمضانَ وتصوم،َكاةَّالز
  ؟ ذلك فأنا مسلمُلت فإذا فع:قال
   . صدقت:قال .»نعم «:قال
   !هُقِّصدُ وكيف ي !هُروا كيف يسألُ انظ:قلناـ]فـ[ :قال
   ؟ يا رسول اهللا ما اإلحسان:قال ]و[ :قال
 ،ن تراهُ تكَّالإ فإنك ،راهَ اهللا كأنك تَدُ تعب:أو قال ،أن ختشى اهللا« :قال

  . صدقت:قال  .»فإنه يراك
   !هُقِّصدُ وكيف ي! هُسألَ يوا كيَفرُ انظ: قلنا:قال

 ؟  يا رسول اهللا ما اإليامن :فقال: ]قال[
 ،ِ وبـاملوت،ِهسـلُ ور،هِتبـُ وك،ِه ومالئكت، باهللاَ أن تؤمن:ُاإليامن« :قال

  .»هِّ كلِ وبالقدر،ِ وبالنارِ وباجلنة،ِوبالبعث
 ؟  ُ ذاك فقد آمنتُ فإذا فعلت:قال



    
   

٣٤٨ 

  . صدقت: قال.»نعم« :قال
  !هُقِّصدُ ي وكيَف !هُ يسألروا كيَفُ انظ:قلنا :قال

 ،] [عـن أيب هريـرة:  بن حوشـبُ وقال شهر:ٌ قال مطر:قال محاد
ِّ ورشِهِريَ خِرَدَوبالق« :وقال   .»هَ

   ؟ُاعةَّ يا رسول اهللا متى الس:ثم قال
  . صدقت: قال.»ِائلَّن السِ مَمَول عنها بأعلؤما املس« :قال
 !ه ُقِّصدُ ي وكيَف !هُسألَ يكيَفوا ُرُ انظ: قلنا:قال

  ]أ/٥٥[ .»لُجَّ بالرَّعيل«: ☺  فقال رسول اهللا،ّىلَ وثم:  قالثم
  . فام وجدوه،َِبلُفط

 َمِّعلُيِ لـَأو جـاء - ، ديـنهمَ النـاسُمِّعلـُجاء ي  ُربيلِإنه ج «:فقال
  .»- همَينِ دَاسَّالن

    أمـا ،- القدريـة :يعنـي - همَ ويل:مر بن عبدالعزيزُ قال ع:ٌقال مطر
ـــاتؤيقـــر ـــذه اآلي ، M W  V   U  T  S  R  Q  P   O  NL  :ون ه

~   �  ¡ ¢  £  ¤  M : َى بلغَّأ حتَرَق] و[ ،ونؤويلهم أما يقر
 ¨  §  ¦  ¥¬  «  ª   ©L ]١(] افاتالص(. 

- ُرِنكـُ مـا ي: قـال، عن حممد، عن ابن عون،نا محادث ، أبو كامل 
  .)٢(  فكتبهٍ يشءَّ كلَمِ عل  أن يكون اهللاٌُقوم

                                         
، ولـيس عنـدمها )٣٦٦(  للمـروزي»الةَّتعظيم قدر الـص«، و)٢١٢-٢٠٩( للفريايب »القدر«    )١(

 ).٨٨٤(وسيأيت احلديث برقم . وأصل احلديث يف الصحيحني. قول عمر بن العزيز 
 .  هو ابن سريين : وحممد) ٤٧٠ (»الرشيعة«، و)١٠٣( للفريايب »القدر«  ) ٢(



 
   

٣٤٩ 

- ريدةُنا ابن بث ،سَمْهَنا كث ،ندرُنا حممد بن جعفر غث ، أيب. 

- ريدةُ عن ابن ب،سَمْهَنا كث ،نا يزيد بن هارونث : أيب. 

- ريدةُ عن ابن ب،سَمْهَنا كث ،ئقرُنا عبداهللا بن يزيد املث و: أيب.  

- ريدةُ عن ابن ب،سَمْهَنا كث ،يعنا وكث : أيب. 

- ثنـا ،يـاثِعـثامن بـن غ ]نـا[ ،حييى بن سـعيد[ وقرأت عىل : أيب 
يـد بـن عبـدالرمحن ُمح عـن ]و[ ،عمرَ عن حييى بن ي،]ريدةُعبداهللا بن ب

 عن ،سَمْهَوهذا لفظ حديث ك -مر ُقينا عبداهللا بن عِ ل: قاال،مرييِاحل
مر بن ُحدثني ع ]:قال[مر ُ ابن عَعِمَ س،-عمرَ عن حييى بن ي،ريدةُابن ب

 علينـا َ إذ طلـع☺ عنـد نبـي اهللا ٍ بينام نحن ذات يوم:قال اخلطاب 
 ،ِفرَّ السُ أثرِرى عليهُ ال ي،ِعرَّ شديد سواد الش،ِيابِّ الثِ بياضُ شديدٌرجل
  .كبتيهُكبتيه إىل رُ رَ فأسند☺ي  إىل النبَ حتى جلس،ه معناُعرفَوال ن

 .)١( هِ القدر بطوله إىل آخر حديثَفذكر

- قـال،ادَّوَنا موىل البـن أيب رث ،نا جعفرث ،ٍشامِنا كثري بن هث ، أيب : 
 ،ِ يف القــدرِ ورجــالن خلفــه يتجــادالن،صيلُ يــَطــاووس بمكــة كــان

 ! ؟ اهللا ِكمُادالن يف حُ جت،كام اهللاُ يرمح: فقال، إليهامفانرصَف

- وا ُّبُ تـس ال:ا يقولً ميمونُسمعت : قال،راتُف عن ،نا كثريث ، أيب
 وال ،َجـوممـوا النَُّّ وال تعل،المَّ الـس]الة وَّالـص[  النبي عليـهَأصحاب

  . أهل القدر- ادلواُأو جت -السوا ُجت

                                         
 ).١(، ومسلم )٣٦٧(   رواه أمحد )١(
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 - أنـه  :هَ أخرب،بريُّ أن أبا الز، أنا حييى بن سعيد،نا يزيد بن هارونث ، أيب
 ٌلئـ فقـال قا،هنـيُ اجلٍ بمعبـدَّ فمـر؛ِبيـت مع طـاووس بالوُفُطَكان ي

 فعدل إليه طـاووس ، الذي يقول يف القدرُّ اجلهنيٌ هذا معبد:ٍلطاووس
  ؟ القائل ما ال تعلم ؟فرتي عىل اهللا ُ أنت امل: فقال، عليهى وقَفَّحت

  .َّ عيلُكذبُ ي:ٌعبدَقال م
 ، حتى دخلنـا عـىل ابـن عبـاسٍ فعدلت مع طاووس:بريُّقال أبو الز

   ؟ِ الذين يقولون يف القدر، يا أبا عباس:فقال له طاووس
 . وين بعضهمُ أر:ٍفقال ابن عباس

   ؟ ماذاٌِع صان: قلنا:قال
  .)١( هَقنُُ عُّدقَ ثم أ،هِيف رأس ]ب/٥٥[  يديُا أجعلً إذ:قال

- عـن عطـاء بـن ،وانـةَنا أبـو عث ،تيبةُ ق أبوناث ،هراينَّ أبو الربيع الز 
 أبغـض إىل ٌ قومَ ليس: عن ابن عباس ،بـريُسعيد بن ج  عن،ئباَّالس

M    Á  À  : إن اهللا يقـول؛درة اهللا ُ إهنم ال يعلمون قـ،ن القدريةِاهللا م
 Å  Ä  Ã  ÂL ]٢(] ٢٣:األنبياء(. 

- عـن ،ياد بـن سـعدِ عن ز، أخربين مالك،نا إسحاق بن عيسىث ، أيب 
ن أصـحاب ِا مـً ناسُ أدركت:ين قالعن طاووس اليام ،مرو بن مسلمَع

                                         
ــايب »القــدر«  ) ١( ، )٥٥٠و٤٥٢ (»الــرشيعة«، و)٤/٢١٨( للعقــييل »الــضعفاء«، و)٢٦٢( للفري

 . ، وإسناده صحيح)١٧٣٠ (»اإلبانة الكربى«و
 ).٩٠١ و٨٩٩(، وما سيأيت برقم )٨٧٠(وانظر ما سبق برقم 

 :قال( :، ولفظهم)١٧٥٦ (»اإلبانة الكربى«، و)٤٥١ (»الرشيعة«، و)٢٦١(للفريايب » القدر« )  ٢(
م ال هنـ أّ ومـا ذاك إالة،خاصـموين مـن القدريـُ من أن جييئـوين فيَّما يف األرض قوم أبغض إيل

  ].٢٣:األنبياء[ M  Å  Ä  Ã  Â    Á  ÀL  إن اهللا ،درة اهللاُيعلمون ق



 
   

٣٥١ 

 .ٍرَ بقدٍ يشءّ كل:يقولون ☺النبي 
 ٍ يشءُّكل« :☺  اهللال رسو قال:مر يقولُ عبداهللا بن عُوسمعت: قال

  .)١( »ُسْيَ والك،زْجَ حتى العٍدرَِقب

 - ح، عن زياد بن سعد،])أنس([نا مالك بن ث ،برييُّصعب الزُ م . 

-  عبداهللا :عـىل ُ قرأت: قال،ريسَّني عبداألعىل بن محاد الن وحدث 
  . مثله، عن زياد بن سعد،مالك

- َةَرْفُ موىل غ-  أخربين عمر بن عبداهللا،نا أنس بن عياضث ، أيب - ،
 ،ٌ جمـوسٍةَّمـُ أِّلكـل «:قـال ☺  أن رسول اهللا، مرُعن عبداهللا بن ع

 وإن ،ودوهمُعـَرضـوا فـال تَن مإ ،َ ال قدر:تي الذين يقولونَّمُ أُوجموس
  .)٢( »وهمُدَشهَماتوا فال ت

- عيبُمرو بن شَ عن ع، حدثني أبو حازم،نا أنس بن عياضث ، أيب، 

                                         
 ).٦٨٤٥(، ومسلم )٥٨٩٣( رواه أمحد )  ١(

ُاخلفة: )ْالَكيس(و   َّ ُوالتوقد، ِ ُخالف وهو َُّّ ِاحلمق ِ  ). ١٦/٤٦٠ (»تاج العروس«.  ُ
 . وغريهم، )٩٢(، وابن ماجه )٤٦٩١(، وأبو داود )٦٠٧٧(و) ٥٥٨٤( أمحد رواه )  ٢(

مـا أرى عمـر بـن : سئل اإلمام أمحد عن هذا احلديث ؟ فقـال): ١٥٥ (»منتخب العلل«  ويف 
 اهـ  . عبداهللا لقي عبداهللا بن عمر 

 ). ٢٢٧ (»العلل املتناهية«، وابن اجلوزي يف )٣/٩٨ (»الضعفاء«العقييل يف : ًوضعفه مرفوعا
   .¶ والصحيح املوقوف عن ابن عمر): ١٢/١٠١ (»العلل«رقطني يف وقال الدا

 ).٩٣٥(ًوصححه موقوفا كذلك البيهقي كام سيأيت برقم 
َّهم جموس هذه األمة صح ذلك عن ابن عباس): ٣/٦٠٩ (»زاد املعاد«وقال ابن القيم يف  َُّ ُ .  اهـ  

ُ   وقد بينت يف التعليق عىل   .ًبناء، أن أكثر أهل العلم عىل تضعيفه مرفوعا البن ال»الرد عىل املبتدعة«َّ
ً   وسموا جموس هذه األمة ملضاهاة قوهلم لقول املجوس، فإن املجوس يثبتون خالقني؛ خالقـا 

ًللخري، وخالقا للرش، وكذلك القدرية، أثبتوا أن اهللا خلقهم، وأهنم خلقوا أفعاهلم استقالال ً  . 



    
   

٣٥٢ 

 َ حتـى يـؤمنُ املـرءُال يؤمن «: قال☺أن رسول اهللا  :هِّدَ عن ج،عن أبيه
  .» ؟هِّ ورشهِ خريِبالقدر

 .)١( -  بالقدر َ التكذيب:يعني - .ا أنا أكرب منه اهللا دينًَ لعن:وقال أبو حازم

  - عن نـافع، حدثني أبو صخر،نا سعيدث ،نا عبداهللا بن يزيدث ، أيب ، 
  : فكتب إليه،هُكاتبُ يِم الشاِن أهلِ ممر صديٌقُ عِكان البن: قال

اك َّ فإي،ِن القدرِ مٍ يف يشءَ بلغني أنك تكلمت:مرُعبداهللا بن ع ]نِم[
تـي َّمُ يف أُسـيكون «:يقـول ☺  سمعت رسـول اهللا فإين؛َّ إيلَبُأن تكت

  .)٢( »ِون بالقدرُبِّكذُ يٌأقوام

- عـن ، عن زياد بن إسـامعيل املخزومـي،فيانُ نا س،نا وكيعث ، أيب 
 إىل ٍمرشكو قريش جاء : قال،عن أيب هريرة  ،حممد بن عباد بن جعفر

×    M  Ö  Õ  Ô  Ù  Ø  :فنزلـت؛ مونه يف القـدرِاصـُ خي☺ النبي
  Ü  Û  ÚÝ â  áà     ß  Þ  L ]٣(] يف أهل القدر[] القمر(. 

- قـال، عن حممد بن كعب،يفَصُ عن خ،نا حممد بن سلمةث ، أيب : 
Þ  ]أ/٥٦[  MÝ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø    ×  Ö  Õ  Ô  :نزلت هذه اآليـة

 â  áà     ßL ٤(  القدرِيف أهل( . 

                                         
 ، وأبـو)٢٥٨(» القـدر«، والفريايب يف )١٤٠ (»ُّالسنة« يف ، وابن أيب عاصم)٦٧٠٣(رواه أمحد )   ١(

 .واحلديث إسناده حسن. )٣٧٦ (»الرشيعة«، واآلجري يف )٧٣٤٠ (»املسند«يعىل يف 
واحلـاكم ،  )١٦٣٦ (»اإلبانـة الكـربى«وابن بطة يف ) ٤٦١٣(، وأبو داود )٥٦٣٩(رواه أمحد )   ٢(

 .وصححه، ووافقه الذهبي) ١/٨٤(
 ).  ٦٨٤٦(، ومسلم )٩٧٣٦(د    رواه أمح)٣(
 . ، وانظر ما قبله)٢٤٥( للفريايب »القدر«، و)٢٧/١١١( الطربي »تفسري«   )٤(



 
   

٣٥٣ 

- يعنـي-ش نا عيـاث ، عن عبداهللا بن يزيد،لمةَنا حممد بن سث ، أيب: 
 ُ سـيكون: قال،عن أيب هريرة  ،انَ حدثني موسى بن ورد،- قبةُابن ع
   .ون بقدرُبِّكذُ وي،قون بقدرِّصدُ يٌناس

  .)١( عند قوله هذا هم أبو هريرة  فلعنَ:قال موسى
- رثـدَ م عن علقمة بن،فيانُ عن س،نا عبدالرمحن بن مهديث ، أيب، 

أو  -مر ُ البن عُ قلت: قال، حييى بن يعمر])عن([ ،ريدةُليامن بن بُعن س
   ! ؟رد ال ق:ا يقولونً فنلقى قومُِرسافُ إنا ن:-ٌقال له رجل

 وهـم منـه ،ٌيءِرَمر منهم بـُ أولئك فأخربهم أن ابن عَيتق إذا ل:قال
 .)٢(ٍر  ثالث مرا.ٌبراء

- عـن ،يـرسةَ عن عبدامللك بن م،ا األعمشنث ،عاويةُنا أبو مث ، أيب 
:  قال.ِأهل القدر َرِكُ فذٍةَيف حلق  مع ابن عباس ُ كنت:قال ،طاووس

 ُ ثـم أقـرأ،هِ برأسـُ فآخذ ؟ٌمنهم أحد ِةَ احللقِ أيف:  ابن عباس]فقال[
ــه M  [  Z  Y    X  W  V  U  T  S  R    Q  P: علي

  \L ]٣( ية كذا وآ،واقرأ عليه آية كذا ]٤:اإلرساء(. 
- يب أ عـن ، عـن أيب إسـحاق،نـا األعمـشث ،عاويةُ م]أبو[نا ث ، أيب

 :قـال - )٤( »َانَذَبَ سـمـا«ـ  بـهُ لقيتـ:قال -عن سلامن  ،حجاج األزدي

                                         
 .، وهو صحيح عنه)٤٣٢و٢٥٦( للفريايب »القدر«   )١(
 ).١ (»صحيحه«، ونحوه عند مسلم يف )١٢٣١(، والاللكائي )٨٨١ (»اإلبانة الكربى«   )٢(
، وإسـناده )٣٩٧ (»القضاء والقـدر«، و)١٧٤٩ (»اإلبانة الكربى«و، )٢٦٥(للفريايب »القدر«   )٣(

 ). فتمنيت أن كل قدري كان عندنا: قال طاووس: (وزاد البيهقي. صحيح
           .»العلل«، والتصويب من )بام سندان: (   يف األصل)٤(

   =        ).   ما سبذان(بـ :  ألمحد»العلل«ويف  ). أ (   كذا يف 



    
   

٣٥٤ 

   ؟ِ بالقدرُ أخربين كيف اإليامن:قلت لهـ]فـ[

 ومـا أخطـأك مل يكـن ،ئـكِخطُ أن مـا أصـابك مل يكـن ليَ أن تعلم:قال
 .)١(لكان كذا ،كذا فعلتولو مل  ،لكان كذا ، لوال كذا:ُوال تقل ،صيبكُلي

- عـن ابـن عبـاس ، عن جماهد، حدثنا أبو هاشم،شيمُنا هث ، أيب  
  .هِأنفب ُا منهم لعضضتً أحدُ لو رأيت: فقال،ِ عنده أهل القدرَِركُ ذ:قال

 ]:له [لا منهم فليقًن رأى منكم أحدَ م:مر ُ قال ابن ع:اهدُقال جم
  .)٢ (ريءَمر منكم بُن ابن عإ

- عن،ٍ عن رجل،مر بن حممدُ عن ع،نا سفيانث ،نا عبدالرمحنث ، أيب  
 َبَّ وكـذَ فمـن آمـن،ِ التوحيدُظامِ نِ بالقدرُ اإليامن: قالابن عباس 

  .)٣( ِ للتوحيدٌقضَ فهو ن؛ِبالقدر

                                         
  ، والـذال معجمـة، بفتح السني والبـاء املوحـدة):ماسبذان( )٥/٤١( »انمعجم البلد«   ويف 

 اهـ ..  مضاف إىل اسم القمر)ماه سبذان( : وأصله،وآخره نون
 اهـ. وهي مدينة كبرية .. رض العراقأ ماسبذان من ):٧/٧٢(» البداية والنهاية«  ويف 

 ). بأصبهانيس لقيت سلامن الفار): (٣٩٤ (»القضاء والقدر« ولفظ البيهقي يف 
، )٣٨٥٣و٣٨٥٢ (»العلل ومعرفة الرجال«، و)مصنف عبدالرزاق /٢٠٠٨٣( معمر »جامع«   )١(

 ).٨٨٧( وانظر ).٣٩٤ (»القضاء والقدر«و ،)١٥٥٧ (»اإلبانة الكربى«و
 . ، وإسناده صحيح)١١٦٣(، والاللكائي )١٧٣٢ (»اإلبانة«، و)٢٦٧و٢٣٠( للفريايب »القدر«   )٢(

 . ًإن رأيت واحدا منهم فقأت عينيه بأصبعي هاتني): ١٠/٢٢٢١(ن أيب حاتم ويف تفسري اب
اإلبانـة «، و)٤٥٦ (»الـرشيعة«، و)٤/١٤٥( للعقـييل »الضعفاء«، و)٢٠٥( للفريايب »القدر«  ) ٣(

 . ، ويف أسانيدها جماهيل وانقطاع)١٧٤٣ (»الكربى
 اًنقض للقدر تكذيبه كان القدر،ب وكذب سبحانه اهللا وحد فمن التوحيد، نظام القدر:   ولفظهم
 . الوثقى العروة كانت بالقدر، وآمن اهللا وحد ومن للتوحيد،

 .، وال يصحًمرفوعا من حديث أيب هريرة ) ٢٣٤ (»العلل املتناهية«  وروي يف 



 
   

٣٥٥ 

 - نا عبدالرزاق ث ، أيب، عن حييـى ،سعيد بن حيان عن ،عمرَنا مث 
ُ والـرشُاخلـري: ا عندنا يقولـونًناسأ إن : قلت البن عمر : قال،عمرَبن يا َّ 

ُّ والرش،ٍ بقدرُ اخلري: يقولون]عندنا[ اًناس]ُأ[ و،ٍبقدر   . ليس بقدرَّ
 إنـه :مر يقولُن ابن عإ ]:هلم[ فقل ،جعت إليهمَ إذا ر:مرُفقال ابن ع

 .)١(  وأنتم منه براء،ريءَمنكم ب
-  بـن  ]ب/٥٦[ مـروَقـال ع : قـال،عمرَ عن م،زاقَّنا عبدالرث ،أيب

  . إليه ريب ُخاصمُن أَ مُ أين أجدُ وددت:العاص أليب موسى األشعري
  . أنا:فقال أبو موسى

 !؟ني عليه ُبِّعذُا يً شيئَّ عيلُرِّقدُ أي:مرو بن العاصَفقال ع
 ؟  ـمِ ل: قال. نعم:فقال أبو موسى

  .كُمِ ألنه ال يظل:قال
 .)٢(  صدقت:مروَفقال ع

-  عن رجـل، عن عمر بن حممد بن زيد،فيانُ ثنا س،نا وكيعث ،أيب ٍ، 
 َدَّ فمـن وحـ،ِوحيـدَّ التُظـامِ نِرَ بالقـدُ اإليامن:قال عن ابن عباس 

 .)٣( وحيدَّ التَ فقد نقض؛ِ بالقدرَبَّوكذ
                                         

 .  عن الزهري نحوه) ١٨١٥ (»اإلبانة الكربى«  ويف 
 ). ٨٢٩(  وقد تقدم رشح ابن تيمية له حتت أثر رقم 

 . ¶، وهذا القول ثابت عن ابن عمر )١٦٠٩ (»اإلبانة«، و)٢٠٠٧٢( معمر »جامع«   )١(
 ).فذكره: ..  قالبلغني أن عمرو بن العاص : قال معمر: ، وفيه)٢٠٠٩٧( معمر »جامع«  ) ٢(

 .، ويف إسناده انقطاع كام ال خيفى)١٦٧٢ (»اإلبانة الكربى«
 .  معنى الظلم يف  إياس بن معاويةولق) ٩٢٣(وسيأيت برقم 

 ).٩٠٢(   تقدم خترجيه برقم )٣(



    
   

٣٥٦ 

-  عن عبداألعىل بن عبداهللا بـن ،د احلذاء أنا خال،نا إسامعيلث ،أيب 
  مـرُ عَخطـب : قـال،ميِ عن عبـداهللا بـن احلـارث اهلاشـ،ريشُ القامرَع

 .ٌلِ ماثـ)٢(اثليقَواجل ،-ِامَّ بالش:خرىُ أًةَّوقد قال خالد مر - ،)١( ِباجلابية
  . فال هادي لهضللُ ومن ي، لهَّلِضُه اهللا فال مِن هيدِ م: فقال؛َدَّفتشه

  ! ؟ ما قال: ُ فقال عمر. ال:اثليقاجلفقال 
  . ما قال:فقالوا: قال

  .ضلل فال هادي لهُن يَ وم، لهَّضلُه اهللا فال مِن هيدَ م:فأعاد
ن ِ وأخذه مـ،اعيل ثوبهـ إسمَونفض - ،فقال اجلاثليق بقميصه هكذا

  .اً أحدُّلِضُ إن اهللا ال ي: وقال،- هَضَف فنَِهِدرَص
  . ما قال: فقالوا ؟ ما يقول:فقال
دخلك ُ فيـ،كُميتـُ ثم ي،كَّ أضل واهللاُ،كَ خلق اهللاُ، اهللاَّ كذبت عدو:فقال

  : قالثم ،قكنُُ عُلرضبت )٣(  لكٍقدَ عُثْلَ واهللا لوال و،النار إن شاء اهللا
َفنرش  َ آدمخلَق  إن اهللاَ  ومـا ِة أهل اجلنَّـَ ثم كتب،هِه يف يدَتّيّرُ ذَ

 ،هلـذه هـؤالء : ثم قال، وما هم عاملونِ أهل النارَ وكتب،هم عاملون
 . )٤(  يف القدرُتنازعُ وما يُ الناسَعَّ فتصد: قال. هلذهِوهؤالء

                                         
 ).٢/٩١ (»معجم البلدان«. قرية من أعامل دمشق): اجلابية  () ١(
ٌحاكم هو: الصاغاين قال): اجلاثليق   ()٢( ِالتكملة ويف ،ِ ٌحكيم: ِ  للنَّـصارى ِرئـيس هو: غريه وقال .ِ

َالسالم ِبمدينة اإلسالمِ بالد يف ُّاألسقف ثم ،يده حتت املطران ثم ،ِأنطاكية ريقبط يد َحتت ُويكون.  ..َّ ُ 
ِّكل يف يكون ِاملطران َحتت من بلد ُ  ).٢٥/١٢٣ (»تاج العروس«.   الشامس ثم ،ِالقسيس ثم ،ْ

 ).٢/٢٠٣ (»لسان العرب«   . أو يسري منه، أي طرف من عقد): عقدلوال ولث   () ٣(
ــن وهــب »القــدر«  ) ٤( ــايب »القــدر«، و)٢٢( الب ، )٤١٨و٤١٧ (»الــرشيعة«، و)٥٥و٥٤( للفري

 .، وهو صحيح)١١٩٩-١١٩٧(، والاللكائي )١٦٧٨ (»اإلبانة الكربى«و



 
   

٣٥٧ 

-  موىل   عن عامر،نا منصور بن سعدث ،نا عبدالرمحن بن مهديث ،أيب
   ؟ِرَدَ أبا هريرة عن القُ سألت:قال ،مِبني هاش

 .)١(  سورة الفتحِ منه بآخرِ اكتف:فقال
-   أيب، ئل ُ سـ: قـال،عن عكرمة ،سامة بن زيدُنا أث ،نا وكيعث

  ؟ِريّن بني الطِ مَدُ عليه اهلده صىل اهللاليامنُ سَدَّ كيف تفق:ابن عباس
 ُ وكـان اهلدهـد،ِ املـاءُعـدُا بَ مـِ فلـم يـدرًالِنزَ مَليامن نزلُ إن س:فقال

  .هَدَ ففق،ِه عن املاءَ فأراد أن يسأل: قال،اًسِهندُم
  ؟ فيصيدهَبالةِ له احلُ ينصبُّبيَّا والصًسِهندُ وكيف يكون م:قال
 . حال دون البرصُ إذا جاء القدر:قال

-  أ/٥٧[ ،بيعة بن يزيدَ عن ر،نا سعيد بن عبدالعزيزث ،نا وكيعث ،أيب[ 

 ؟  القلمعن جفِّ   عبداهللا بن عمروُ سألت:قال ،يلميَّعن ابن الد
ه َصابَ فمن أ،هِن نورِلقى عليهم مَ أ، اخللَق حني خلَق  إن اهللاَ:فقال

 .)٢(  منه اهتدىٌيشء

                                         
 قـال . تكفيك آخر اآلية يف الفـتح:قال( :من طريق حنبل، وأيب طالب، ولفظه) ٩٢٣(   اخلالل )١(

فهم  فوص:زاد أبو طالب ،]٢٩: الفتح[ M     D  C   B  A@   ?  >  =L  : قوله:أبو عبداهللا
   ). يف التوراة واإلنجيل قبل أن خيلقهماهللا 

 . ًموقوفا عىل عبداهللا بن عمرو ) ٨٩١(  اخلالل ) ٢(
ً، وحسنه مرفوعا عن عبداهللا بـن عمـرو )٢٦٤٢(، والرتمذي )٦٨٥٤و٦٦٤٤(   ورواه أمحد  َّ
 عن النبي ،اهللا َّإن :يقول«:  قال  هِورُنـ مـن علـيهم ألقـى ثـم ،لمـةُظ يف خلقـه َخلق 

  .»َّضل أخطأه ومن ،اهتدى ٍيومئذ هِورُن من أصابه فمن ،يومئذ
 .  اهللا ِلمِع عىل القلم َّجف :أقول فلذلك   

 قـد، صـحيح حـديث هذا: ، وقال)١/٣٠(، واحلاكم )٦١٦٩(ابن حبان : ً   صححه مرفوعا
  .ةَّعل له أعلم وال ،خيرجاه مل ثم رواته بجميع اَّاحتج وقد ،األئمة تداوله



    
   

٣٥٨ 

 -  قـالبن حممـد مرُعن ع ،فيانُنا سث ،نا عبدالرمحن بن مهديث ،أيب : 
  . نعم: فقال ؟ٍ بقدرانِّ الز: فقال،ٌه رجلَ فجاء،كنت عند سامل بن عبداهللا

 ].نعم: قال[  ؟َّ كتبه عيل:قال
 ].نعم:  ؟ قالَّبه عيلكت: قال[

 .)١(  فأخذ له احلصا: قال! ؟بني عليهّعذُوي
-  ن َ مـ: قال،عن احلسن ، عن قتادة،رَعمَ أنا م،نا عبدالرزاقث ،أيب

 .)٢ (ِ بالقرآنَبَّ فقد كذ؛ِرَ بالقدَبَّكذ

                                         
 ). ١٨٧ (»إحتاف املهرة«اهـ  وصححه البوصريي يف . له علة وال رشطهام عىل: وقال الذهبي

 . ، واألثر صحيح)١٥٥١ (»اإلبانة الكربى«، و)٥٤٦ (»الرشيعة«، و)٨٩٨(  اخلالل ) ١(
 ).مُ ق: وقال،ثم أخذ قبضة من احلىص فرضب هبا وجه الرجل: (»الرشيعة«وزاد يف 

 يـا أبـا :فقـال  جاء رجل إىل ابن عمـر:  عن نافع قال)١٢٩٣و١٢٠٥(وعند الاللكائي 
 لو ،خناّ نعم يا ابن الل:قال! ؟ ثم يعذبني َّ قدره اهللا عيل: قال. نعم:قال؟ عبدالرمحن الزنا بقدر 

   .كان عندي إنسان ألمرته أن جيأ بأنفك
 . القـدريف  إن هذا الرجل يتكلم: قيل لنافع:عن هشام بن سعد قال) ٤٩٤ (»الرشيعة«ويف 

 .ن حىص فرضب به وجههِا م فأخذ كف:قال
  ).٤٦٨ (»الرشيعة«، و)٢٠٠٤٨( معمر »جامع«  )  ٢(

بطلت دعوى القدرية عىل احلسن؛ إذ زعموا أنه : )٢/٨٨٥ (»الرشيعة« يفاآلجري قال    و
 .ابينًُا مًرسانا، وخرسوا خً بعيدًوا ضالالّلَهون عىل الناس، ويكذبون عىل احلسن، لقد ضِّموُإمامهم، ي

 . بتحقيقي) ٢/٢١٠ (»اإلبانة الكربى« يف    وانظر نحوه كالم ابن بطة 
، )٢/٤٤ (»املعرفة والتـاريخ«، والفسوي يف )٢٨٥ص  (»زوائد الزهد«وأخرج املصنف يف 

َمن كذب بالقدر فقد كفر: بإسناد صحيح عن احلسن أنه قال ََ ََّ ِ َ  . 
 نِمـ رجل فناداين بالشام أسري ُكنت :قال عون ابن عن )٤٦٢١ (»ُّالسنن«وعند أيب داود يف 

  ؟احلـسن عـن يـذكرون الـذى هذا ما ،عون أبا يا :فقال ،حيوة بن رجاء فإذا ؛فالتفت ي،خلف
  .اًكثري احلسن عىل يكذبون إهنم :قلت

 ،رأهيـم ُالقدر ٌقوم ،ِالناس نِم رضبان احلسن عىل َبَكذ :أيوبقال ) ٤٦٢٢(    وعنده كذلك 



 
   

٣٥٩ 

-  إىل  بـن عبـدالعزيز ُمـرُ عَ كتب: قال،رَعمَنا مث ،نا عبدالرزاقث ،أيب
كان ن َّ بن مسعود عىل عامَ فإن استعاملك سعد:دع أما ب:أةَدي بن أرطَع
 .بتىل هباُ أن ت]َرَّقدو[ ،َعليك   اهللاَُرَّن اخلطايا التي قدِم

- مـر بـن عبـدالعزيز ُ عُسـمعت ،ٍّمر بـن ذرُنا عث ،نا وكيعث ، أيب
  .م خيلق إبليسـ لَعىصُ أن ال يَأراد   لو أن اهللاَ:يقول

 .]الصافات[ M  W  V   U  T  S  R  Q  P   O  NL  :م قرأُث    

 -  أيب ، ليامن ُ حـدثني أبـو سـ،ويَنـَنا أبـو هـارون الغث ،نا إسامعيلث
                                         

 قوله من أليس :يقولون ،وبغض ٌشنآن قلوهبم ىف له ٌوقوم ،رأهيم بذلك قواِّفنَُي أن ريدونُي وهم
  ؟كذا قوله من أليس؟  كذا

َ تكلم بيشء يف القدر أخذ عليه فيهوالذي يظهر من هذه اآلثار أن احلسن البرصي :   قلت ِ ُ . 
 َرِكـُذ الذي عن وسألته مهشا حدثنا :معاوية بو قال أ)٢١٢٣(» العلل ومعرفة الرجال«ويف 

 .     عليها فقالوا ؛بكلمة الشيخ تغفلوا امّإن ،كذبوا :فقال ،القدر يف احلسن أمر من
 لكتبنـا بلغـت مـا تبلغ احلسن كلمة أن علمنا لو :عون قال ابن) ٤٦٢٤(ُويف سنن أيب داود 

 .حتمل ال خرجت كلمة :قلنا ولكنا ؛اًشهود عليه وأشهدنا ،اًكتاب برجوعه
  .اًأبد منه ءيش إىل بعائد أنا ما :احلسن يل قال :قال أيوب عن) ٤٦٢٥(ه وفي

دخلت عىل احلسن وهو جـالس : عن العالء بن عبداهللا قال) ١٨١٣ (»اإلبانة الكربى«ويف 
وأنـا وددت أين مل أكـن : فقـال. وددت أنك مل تتكلم يف القدر بـيشء: عىل رسير هندي، فقلت

 .تكلمت فيه بيشء
 إىل ألقـى ممـن ميمونـة أيب بن عطاء كان: زيد بن محاد قال )٤٧٤٩( للعقييل »الضعفاء«ويف 
  . القدر :يعني .الرأي ذلك احلسن

 وكـان بالبـرصة، القـدر يف تكلم من أول اجلهني معبد كان: زيد بن محادقال ) ٤٧٥٠(وفيه 
 يأتيـان وكانـا :قـال .القـدر يرى وكان ُهُرأيت وقد: قال حر،ِس لسانه ّفكأن ميمونة أيب بن عطاء

 ،األمـوال ويأخـذون ،املـسلمني ماءِد يسفكون امللوك هؤالء إن سعيد، أبا يا: فيقوالن احلسن
 قونَّفيتعل: قال .اهللا أعداء كذب: فقال: قال .اهللا قدر عىل أعاملنا جتري إنام: ويقولون ويفعلون

 .القدر رأي يرى: فيقولون ،عليه وشبهه هذا بمثل



    
   

٣٦٠ 

ومعـي    ابن عبـاسُ أتيت:قال ،-  َاءَفرَموىل ابن ع -   عن أيب حييى،األزدي
 ما ،ابن عباس يا : فقلت،هَرونِنكُ أو ي،َذكرون القدرَن الذين يِم رجالن

  ؟كَهؤالء أتوك يسألون أنـو]لـ[  ؟ِرَتقول يف القد

 ، رسق وإن، إن زنـا:ِرَ عن القـد]ـك[ـَسألونَ ي:ًةَّوقال إسامعيل مر]أ[ - 
ِأو رش  -  ؟ اخلمرَبَ

َفحرس ن الـذين ِ مـَكَّ لعلـ، يا أبا حييى: وقال،َهنكبِ مَه حتى أخرجَ قميصَ
 أو هـذين ،نهمِ أنـك مـُ لـو أين أعلـم واهللا! ؟بون بهِّكذُ وي،نكرون القدرُي

ِ وإن رش،ٍرَ فبقدَ وإن رسق،ٍ إن زنا فبقدر،كمُ جلاهدت؛معك  .رَ فبقدَ اخلمرَبَ

 - عن رجل:قال وكيع ،فيانُنا سث : قاال، وحممد بن برش،نا وكيعث ، أيب ٍ، 
 : قولـه  يف-   عن جماهـد،يمةِذَ عن عيل بن ب:وقال ابن برش -  ،عن جماهد

 M    >  =  <  ;  :L ،ه هلاَلقَ وخ،َمعصيةـ الَن إبليسِ مَ علم:قال. 

- ]ا ًاهـدُ جمُسـمعت ،الء بن عبـدالكريمَ حدثنا الع،ا وكيعثن ،حدثني أيب
 ٌ أعـامل:قال، ]٦٣:املؤمنون[ M   P   O  N  M  L  K  J  IL : يقول

  .]ن أن يعملوهاِهم مـ لَّدُال ب

- أيبعن  ،نا إسامعيل بن أيب خالدث : قاال،ٍوابن برش ،نا وكيعث ، أيب 
 ]٧٩:النـساء[ Mã  â   á   à  ß  Þ  ÝÜ  Û   Ú     Ù  Ø  ×L  :صـالح

  .كا عليهترَّوأنا قد

- عن حممد بن  ،فصةَم بن أيب حـ عن سال،فيانُنا سث ،نا وكيعث ، أيب

M  Þ  à    ß   :ِ القـدرِا ألهـلًتعيري ]ب/٥٧[  نزلت: قال،رظيُكعب الق
  â  áL ]٤٩:القمر[. 



 
   

٣٦١ 

- مكـةُ احلـسنَمِدَ ق: قال،يدُنا محث ،نا محـادث ،مدَّنا عبدالصث ، أيب َ، 
 لو :- بيدُ وعبداهللا بن ع، بن مسلمُاحلسن - َ مكة أهلقهاءُف ]يل[فقال 

 ، يـا أبـا سـعيد:ُ فقلـت، احلـسنُمتَّ فكل.اً احلسن فأخالنا يومَكلمت
هم َ فوعـد.عمت عنيِ ون، نعم: قال.اً هلم يومَون أن جتلسُّبُخوانك حيإ

وال  ،ه قبل ذلك اليومُ وما رأيت،ُم احلسنَّ وتكل، واجتمعوا،ا فجاءواًيوم
 فيهـا ئطـُ فلـم خي،ٍ طويلةٍحيفةَ فسألوه عن ص، أبلغ منه ذلك اليوم]ُه[بعد
   ؟يطانَّش الن خلَقَ م،ٍ يا أبا سعيد:ٌ فقال له رجل،ٍ يف مسألةَّ إال،اًشيئ

   ؟ اهللاري غٍ وهل من خالق !بحان اهللاُ س !بحان اهللاُ س:فقال

َّ الرش وخلَق، الشيطانخلَق   إن اهللاَ:ثم قال   .َ اخلري وخلَق،َّ

 .)١( ِيخَّ يكذبون عىل الش، قاتلهم اهللا: منهمٌفقال رجل

                                         
 .ًمن طريق املصنف خمترصا) ٢/٧٦( للتيمي »املحجةاحلجة يف بيان «  ) ١(

 ).١٧٩١ (»اإلبانة الكربى«، و)٢/٤٠ (»املعرفة والتاريخ«، و)٤٦١٨ (»السنن«وأبو داود يف 
َالكالم عىل ما نسب إىل احلسن البرصي ) ٩١١(وقد تقدم  ِ ُوأزيد ها هنا. من القدر     : 

 معبد دعا: قال املهلب بنت هند موىل  مروان عن ) ٤٢٢ (»القضاء والقدر«   ما رواه البيهقي يف 
 وجه يف فغبت احلسن، من والكالم والرواية التفسري يف عليه أشد أحد كان فام عالنية، القدر إىل

 مـا فاصـنعوا وافقني، قد الشيخ أن شعرت أما: يل فقال ا،ًمعبد فلقيت قدمت ثم فيه، خرجت
 فـذهبت .آتيـه منه بأول أبدأ ذلك عىل واهللا أما: نفيس يف فقلت .- احلسن :يعني - .بعد شئتم
M  Z  Y  X : وتعاىل تبارك اهللا قول سعيد، أبا يا: قلت دخلت فلام عليه، فاستأذنت أتيته، حتى

\  [L، اهللا خيلق أن قبل الكتاب ُأم يف كان  نعـم !؟شـأنك ما  !اهللا سبحان: فقال ؟ هلب أبا 
 هذه يصىل ال حتى يؤمن أن يستطيع هلب أبو كان فهل: لتفق: قال .أبيه أبا خيلق أن وقبل ،واهللا

 دعاين الذي إن عليه، عهدتك كنت الذي هذا اهللا أمحد: قال .يستطيع كان ما واهللا ال: قال ؟ ارالنَّ
 .لكع كذب لكع، كذب: قال .وافقته قد أنك أخربين اجلهني اًمعبد أن سألتك ما إىل

 .؛ أي بلغت القراءة واملراجعة) بلغ(: ويف هامش املخطوط عند آخر هذا اخلرب 



    
   

٣٦٢ 

 - حبيب بنَمرُ عُسألت : قال، حدثني رباح،نا إبراهيم بن خالدث ، أيب  
  ]٢٩: الكهف[ :   ML  K   J  I  H  GLعن قوله 

M   J  I  H  G  :ا كان يقولًأن جماهد ،ٍ حدثني داود بن رافع:قال
L  KL ]يِزِعجُفليس بم ،]٢٩:الكهف.  

  .ن اهللا ِ مٌ وعيد:يقول

- عىل احلسن يف ُقرأت : قال،يدُنا محث ،نا محادث ،مدَّنا عبدالصث ، أيب 
ُفرسُ فكان ي،هِه إىل آخرِلَّن أوِ مََعأيب خليفة القرآن أمج ِبيت  )١(ِه عىل اإلثباتِّ

- قـال،اءَّنا خالد احلذث، -ة َّليُ ابن ع:يعني -نا إسامعيل ث ، أيب : 
   ؟ِ أم لألرضَقِلُة خ أللجنَّ، أرأيت آدم:ِ للحسنُقلت

   .ِ لألرض:قال
  ؟م أرأيت لو اعتص:ُ قلت:قال
 .)٢( يئةِن أن يأيت عىل اخلطِ مٌّدُم يكن بـ ل:قال

- نـا محـاد بـن زيـدث ،-ئ  املقـر:يعني -نا عبداهللا بن يزيد ث ، أيب، 

                                         
 .بلفظ أتم من هذا وأبني) ١٨٢٢ و١٤١١ (»اإلبانة الكربى«، و)٤٦٢٦(ُسنن أيب داود    )١(
 .من طريق املصنف) ٢/٧٧( للتيمي » يف بيان املحجةاحلجة«   )٢(

 ). ١٣٩٨-١٣٩٥ (»اإلبانة«، و)٢/٤١ (»املعرفة والتاريخ«، و)٤٦١٤(ُ  وسنن أيب داود 
 ال واحلـسن ،يل غيبـة غبـت أو خرجت: قال احلذاء خالدعن ): ٣٥٣( للفريايب »القدر«ويف   

 عليـه فـدخلت فأتيتـه .احلـسن وقال احلسن، قال: يقولون هم وإذا وقدمت القدر، يف يتكلم
 أبـا يـا هـذا مـا: قال لألرض؟ أم خلق أللسامء آدم عن أخربين سعيد، أبا يا: قلت: قال منزله،
 إين سـعيد، أبـا يـا : قلـت: قـال .مسائلنا من هذه تكن ومل :خالد يل يقول: محاد قال !؟ منازل
  .وذكر نحوه .. أعلم أن أحب

 .نحوه من قول أمحد ) ٨٦٦(  وعند اخلالل 



 
   

٣٦٣ 

 مـا : يقـول، إياس بـن معاويـةُسمعت : قال،بن الشهيداحدثني حبيب 
 مـا : فإين قلت هلم؛ القدريةَّ إالِهِّ كلقيل األهواء بعِن أهلِا مً أحدُمتَّكل

   ؟ فيكمُلمُّالظ

  . ما ليس لهُ اإلنسانَ أن يأخذ:فقالوا

  .)١( ٍ يشءَّ فإن هللا كل:فقلت هلم

-  ُمـرُ قـال ع:قال ،صيفُ أنبأنا خ،نا حممد بن سلمةث ،أيب ][ 
   ؟ِ بالعلمُّرِقُ تَ ألست:لغيالن

  . بىل:قال

                                         
 »احلليـة«، وهو كذلك يف )فإن اهللا عىل كل يشء قدير): (ب(، ويف )فإن اهللا كل يشء ): ( أ (   يف ) ١(

 . ، فقد أخرجه من طريق املصنف)١٢٨٠(لاللكائي ، وما أثبته من ا)٣/١٢٤(
 ).  ١/٣٤٥( لوكيع »أخبار القضاة«   وهو كذلك يف 

 ). فإن اهللا له كل يشء): (٢٧٩ (»القضاء والقدر«   وعند البيهقي يف 
 أرأيت ما : قال يل عمران بن احلصني: قال،يلئُّعن أيب األسود الد): ٦٨٢٣(ويف صحيح مسلم 

 أو فـيام  ؟ قـدر سـبقفـيهم مـن عليهم ومـىض ِيضُ قٌ أيشء؛م ويكدحون فيه اليوُيعمل الناس
 علـيهم ومـىض ِيضُ بـل يشء قـ: فقلت ؟ وثبتت احلجة عليهم،يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم

  يشءُّ كـل: وقلـت،اًا شـديدً من ذلك فزعُعتِ ففز: قال ؟ً أفال يكون ظلام: فقال: قال.عليهم
رد بـام ُ يرمحـك اهللا إين مل أ: فقـال يل.سأل عـام يفعـل وهـم يـسألونُ فال ي، يدهُ اهللا وملكخلق
   = يا رسول اهللا أرأيت مـا: فقاالرسول اهللا زينة أتيا ُن مِ إن رجلني م؛َ عقلكَرُ ألحزّك إالُسألت

 أو فـيام ، قـد سـبقٍ ومـىض فـيهم مـن قـدر علـيهمِيضُ قٌ أيشء؛اس اليوم ويكدحون فيهيعمل النّ
 عليهم ومـىض ِيضُ قٌ بل يشء،ال «:فقال؟  وثبتت احلجة عليهم ، أتاهم به نبيهميستقبلون به مما

  اهـ.» :   M    >  =  <  ;  :  9  8L  وتصديق ذلك يف كتاب اهللا،فيهم
 ]١١٢:طه[ M  Ó   Ò  Ñ  Ð   Ï  Î    Í   Ì  Ë     Ê  ÉL : وقال تعاىل

أن حيمـل عليـه سـيئات ): الظلـم: (قال املفرسون من السلف قاطبة واخللف: قال ابن القيم
 ). ٢/٥٨٦ (»خمترص الصواعق«.      أن ينقص من حسنات ما عمل): اهلضم(غريه، و



    
   

٣٦٤ 

 M Q  P   O  N   M  L  K    J  :يقـول   مع أن اهللاَُ فام تريد:قال

    W  V   U  T  S  RL ]؟]الصافات  

 -  طميَ حدثنا أبو جعفر اخل،-  ابن سلمة:يعني -   نا محاد،نا مؤملث ،أيب، 
  .يف القدر هَ بلغٍز وقد دعا غيالن ليشءي بن عبدالعزَمرُ عُدتِهَ ش:قال

  ! ؟ ما هذا الذي بلغني عنك ! يا غيالنَ وحيك:فقال له
  .م أقلـما ل] أ/٥٨[ َّ ويقال عيل،أمري املؤمنني يا َّ عيلُبَكذُ ي:قال
  .ُلمَذ الع نف]قد [:قال   ؟ِلمِ ما تقول يف الع:قال
  . اآلن فقل ما شئتِذهبا ،ٌومُصَ فأنت خم:قال

 وإن جحدتـه ،َمتِصُ خـِ إنـك إن أقـررت بـالعلم ! يا غيالنَوحيك
  .ه فتكفرَحدَن أن جتِ لك مٌ خري؛مَخصُ به فتَّرِقُ وإنك أن ت،َفرتَك

    ؟M<L  تقرأ : لهثم قال:  ]قال[
  .M?  >  =  <L  : اقرأ:]له[  فقال. نعم:قال

ــرأ ــه]  M?  >  =  <L : فق M     Y  X  W  V  U :إىل قول
   \  [  ZL .؟ كيف ترى، قف:قال   

  .م أقرأ هذه اآلية يا أمري املؤمننيـ كأين ل:قال
ــال ــال[ .دِ ز:ق ــرأ]: ق ̀  M  a :فق   _  ̂     f  e   d  c  b

  s  r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h  g
 tL . 
M  w   v  u  t  s  r  q  : قـل: ُ عمر له قال:قال

  ~  }  |     {  z   y  xL ،؟   كيف ترى :قال 



 
   

٣٦٥ 

 أن ال  د اهللاِعاهـُ وإين أل،ُّم أقـرأ هـذه اآليـات قـطـ كأين ل:قال
   .اًبد فيه أُمّ مما كنت أتكلٍ يف يشءَمَّأتكل

  .الحِّ السَّقه حرِ فأذ؛ا فيام قالً اللهم إن كان كاذب: قال،َّ فلام وىل. اذهب:قال
 ؛ يزيـد بـن عبـدامللكُ فلام كان زمن، َمرُ عَ فلم يتكلم زمن:قال

  .فتكلم غيالن:] قال[ ، فيهُ وال ينظر، هلذاُّمَتَ ال هيٌجاء رجل
 أن َمـرُلع   اهللاََعاهدت أليس قد : فقال، أرسل إليه؛شامِ هّيلُفلام و
  ! ؟اً األمر أبدان هذِ مٍم يف يشءَّال تتكل

  . فواهللا ال أعود؛ أقلني:قال
   ؟ فاحتة الكتابُأَ هل تقر،َكُإن أقلت   ال أقالني اهللا:قال
  .ه فاقرأ: قال. نعم:قال

&  '  )  (  *   +  ,  -  .  /    M  2   1  0   :فقــرأ

5  4  3L . 
 يف ٍ أو عـىل أمـر ؟ بهَّه إالُ ال تستطيعِهِيدب ٍ عىل أمر ؟َه استعنتَم عال، قف:قال

  ! ؟-  كِأو بيد -  ،يدك

 .)١( صلبوها و،هَقنُُرضبوا عاجليه وِقطعوا يديه ورا ف؛اذهبوا به

- أنـا  : قـال، عن ابن عون،عاذُعاذ بن مُ حدثنا م،ار بن عبداهللاَّوَ س
 .شقا عىل باب دمً غيالن مصلوبُرأيت

                                         
 ).٥١٥ (»الرشيعة«، و)٢٧٩( للفريايب »القدر«و. من طريق املصنف) ١٣٢٥(   الاللكائي )١(

 أمـري يا بلغني :امللك عبد بن هشام إىل كتب حيوة، بن رجاء أن) ٢٨٤( للفريايب »القدر«  ويف 
 ألفـني قتـل من أفضل لقتلهام فواهللا  !وصالح غيالن قتل بأمر يشء نفسك يف وقع أنه املؤمنني

 . كوالرتُّ ومُّالر من



    
   

٣٦٦ 

 - عـن  احلـسنُ سألت:قال ، أنا منصور بن عبدالرمحن،نا إسامعيلث ، أيب 
 ونفـتلُ خمُ الناس:فقال[] هود[ M0  /  .  -  ,   +  *  )L  : قوله

  ].فيه [ٍتلفُ خمُ غريَمِحَن رَوم: قال ،كُّ ربَمِن رحِ م]َّى إالَّ شتٍعىل أديان

 .M3  2L  :َّفلقنته
 ِ هـؤالء وخلـَق، هـؤالء لنـاره وخلـَق،ِهتنَّء جل هؤال خلَق، نعم:قال
 .)١(  لعذابهِ هؤالء وخلَق،ِِهلرمحت

 - مر ُ عقال:  قال،ٍارَّيَعن س ،زوم أبو حم،نا إسامعيل حدثنيث ، أيب  يف
  . املسلمنيِن ديارِفوا مُ نَّ فإن تابوا وإال:ِأصحاب القدر

 - أيب ،ِهِّ عن عم، أخربين مالك،إسحاق بن عيسى ]ب/٥٨[ ناث ، أيب 
ما تـرى يف  ]:يل[ فقال ،ز يمر بن عبدالعزُ كنت مع ع:قال، ليهُس

   ؟ القدريةِهؤالء
هم عـىل َ عرضتَّ وإال،]ذلك[لوا ِبَ فإن ق،همَ أرى أن تستتيب: قلت:قال

  .ُأيَّ ذلك هو الر:زي عبدالعزمر بنُفقال ع .ِيفَّالس
  .)٢( أيَّرال هو :قال ؟ ا رأيك أنت ـ فم:ٍلكاقلت مل

                                         
 ).١٨٣٢ (»اإلبانة الكربى«، و)٦٣( للفريايب »القدر«، و)١٢/١٤١(   تفسري الطربي )١(

 اًانبـُجم وكـان ،الكوفـة من رجل يناعل قدم: قال احلذاء خالد عن) ٦٢( للفريايب »القدر«   ويف 
وذكـر  .. اآليـة هـذه عـن سئل أو رجل فسأله لقيه، حتى ،القدر يف عنه يبلغه كان ملا للحسن،

 . احلسن عن يذب ذلك بعد الرجل فكان: نحو هذا األثر، ثم قال
        ). أ ( وما أثبته من ). أئيهو ر: (، وقال مالك) ..ذلك رأئي: (قال عمر): ب(   يف )٢(

 ).٢٧٥و٢٧٣( للفريايب »القدر«، و)١/٥٣١ (»املدونة«، و)٢/٩٠٠( ملالك »املوطأ«
 .وذلك رأيي: عن ذلك، فقال] اإلمام أمحد: يعني[سألت عمي : قال حنبل): ٨٧٧(وعند اخلالل 

 ).   ٨٧٧-٨٧٣( للخالل »ُّالسنة« يف هذه املسألة يف أقوال اإلمام أمحد : وانظر



 
   

٣٦٧ 

- مر ُع أن :ليهُع بن مالك أبو سِ حدثني ناف،نا أنس بن عياضث ، أيب
    ؟َ ال قدر: ما ترى يف الذين يقولون: قال له،بن عبدالعزيزا

ِ رضَّ فإن تابوا وإال،ستتابواُ أرى أن ي:قال   .همُبت أعناقُ

 : هبـاى الواحدة كفـُ هذه اآليةَّكن إالت لو مل ، فيهمُأيَّ ذلك هو الر:مرُقال ع
 M  L  K    JM  Q  P   O  N   R  W  V   U  T  S  XL ]الصافات.[ 

- عبدالعزيز بـن ُ سمعت: قال،-  ٍمِموىل بني هاش -  نا أبو سعيدث ، أيب 
 كان ٍمر يقول ألمريُا موىل ابن عًِع نافُسمعت : يقول،َعبداهللا بن أيب سلمة

  .-  القدرية:يعني -. همَب أعناقِرضا ، تعاىلحك اهللاُ أصل:عىل املدينة

 ُمِخاصـُ كـأين أِيف املنـام ُ حتـى رأيـت:قـال.  قدريٍ وأنا يومئذ:قال
 يـا : فقلـت، جـاءين أصـحايبُحتَ فلام أصـب.ً آيةُ فتلوت: قال،اًإنسان

  .ُا رأيتـم بمُ فأخربهت. إليهُ وأتوب اهللاَُ إين أستغفر،هؤالء

 .)١( عِهم أن يرجُ وأبى بعض، بعضهمَ فرجع:قال

- ابن أيب سلمة:يعني - نا عبدالعزيزث ،مِم بن القاسِاشَنا هث ، أيب َ  - ،
 ،عن عيل بن أيب طالب  ،ٍعن عبداهللا بن عبدالرمحن بن كعب بن مالك

 َ فرقم،ابة والوسطى يف فيهَّبَّعيه السُصبُ أَ فأدخل،اً يومُ عنده القدرَِركُ ذ:قال
                                         

 ). روي من األثر يف كفر القدرية، وقتلهم، ومن رأى استتابتهم، ومن مل يرما: (الاللكائي: وانظر
 .من طريق املصنف) ١٣١٢(   الاللكائي )١(

كـان رجـل يقـول بالقـدر : ، قال ابـن معـني) هـ١٦٤(وعبدالعزيز هذا هو املاجشون   
 فكـان ، كتبوا عنهنة، ومل يكن من شأنه احلديث، فلام قدم بغدادُّوالكالم ثم تركه، وأقبل إىل الس

 ). ١٢/١٩٤ (»تاريخ بغداد«.  ا ثقةًا، وكان صدوقًجعلني أهل بغداد حمدث :بعد يقول
اجلـامع يف عقائـد ورسـائل أهـل «له عدة رسائل يف الصفات والقدر مجعتها يف كتـايب :    قلت

 ).١٣١ص (»ُّالسنة واألثر



    
   

٣٦٨ 

 . الكتابِّمُني كانتا يف أَقمتَّ أن هاتني الرُ أشهد: فقال، يديهَطنهبام با
- عن ابن  ، عن داود،فيانُنا سث ،]ينَالعد[نا عبداهللا بن الوليد ث ، أيب

 اهللا ِوضـون يف آيـاتن الذين ُخيِ مِ القدرِم يكن أهلـ إن ل: قال،ريينِس
 فال أدري ما هم.  

 - قـال،مـرُمر بن حممد بن زيد بن عبداهللا بـن عُنا عث ،نا مؤملث ، أيب : 
 أو ،اًباريـ  زعـم أن مـع اهللا ]نَمـ[ :مـرُ قال ابن ع:ا يقولًِسمعت سامل

 :اًشورُ أو نـ،ً أو حياة،اً أو موت،اً أو نفع،اه رضِ لنفسُِكملَا يًقِ أو راز،اًقاضي
ه َعملـ َلَ وجعـ،هََرصَى بـَ وأعمـ،هَ لسانَسَ فأخر؛ِيوم القيامة ه اهللا َبعث

 .ره يف الناِه عىل وجهَّ وكب،َ به األسبابَ وقطع،اً منثورًهباء
- مـر ُ قيل البـن ع:قال ،نا نافعث ،مر بن حممدُ نا ع،نا مؤملث ، أيب
:ال قدر:ا يقولونً إن قوم َ. 

  .)١( ِةَُّم هذه األُوسَ أولئك جم،ونُّولئك القدريُ أ: فقال:قال
- نا عمر بن عبداهللا موىل ث ،حممد] أ/٥٩[مر بن ُنا عث ،ؤملُنا مث ، أيب

 :☺ قال رسول اهللا : قال،عن حذيفة  ،ِن األنـصارِ مٍلُجَ عن ر،َةَرْفُغ
 وأولئـك ،ونُّيِك القـدرِ أولئ،َرَ ال قد: يقولونٌ قومِةُّميكون يف هذه األ«

نهم فـال  مـَضِرَ فمـن مـ،ِةّمـُ هـذه األَريون إىل أن يكونوا جموسِيصَس
 عىل ٌّ وحق،ِالَّجَّ الدُيعةِ أولئك ش،وهُشهدَ منهم فال تَن ماتَ وم،تعودوه

         .)٢( »ِالَّجَّهم بالدَقِلحُأن ي  اهللا
                                         

 ،)٣٣٢ (»القـضاء والقـدر«قـي يف ، والبيه)١٢٩٢(، والاللكـائي )١٦٦٦ (»اإلبانة الكربى«  ) ١(
   .تصحيح الدارقطني له) ٨٩٢(وقد تقدم برقم . ّإسناده صحيح، إال أنه موقوف :وقال

، والبـزار يف )٣٣٨ (»ُّالـسنة«، وابـن أيب عاصـم يف )٤٦٩٢(، وأبو داود )٢٣٤٥٦(   رواه أمحد )٢(
 نعلـم وال ،لوجـها هـذا غـري مـن حذيفة، عن روي قد الكالم هذا:  وقال،)٢٥٥٠ (»مسنده«



 
   

٣٦٩ 

 - ادة َبـُعـن ع - ٍ ابن زياد:يعني - نا جعفر ث ،كريُ ب أيبنا حييى بنث ، أيب
 ثـم ،ٌةَّيـِون قدر حتـى تكـٌيةِ ال تكون جموس:قال جماهد : قال،بن مسلما
  .سواَّجَ ثم يتم،قواَتزندَي
- قلـت:قال ،اينَدُنا إسامعيل عن منصور بن عبدالرمحن الغث ، أيب ُ 

�  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  M    «  ª  : قوله:للحسن
°  ¯  ®  ¬L ]٢٢:احلديد.[ 

 ِ واألرضِامءَّالس بني ٍيبةِصُ مُّ كل ؟ يف هذاُّكُشَ من ي، سبحان اهللا:قال     
 .سمةأ النََّقبل أن يرب: M °  ¯  ®  ¬L   اهللاِففي كتاب

- حممـد  عن ،طميَ أنا أبو جعفر اخل،نا محاد بن زيدث ،نا عفانث ، أيب
ن ِا مـًه شـيئَ فـذاكر، إليـهَقايش قعـدَّضل الرَ أن الف:رظيُبن كعب القا

  .دَّ تشه:]بن كعب القرظي[  فقال له حممد،ِالقدر
 ع رفـ؛ل فال هـادي لـهِضلُن يَ وم، لهَّلِضُه اهللا فال مِن هيدِ م:َفلام بلغ
 ال : قال،َ فلام قام فذهب،مُ ق: وقال، هبا رأسهَ فرضب،ا معهًحممد عص

  .اً هذا عن رأيه أبدُعِيرج
                                         

 معـرش، أبـو ّإال حذيفـة وبني غفرة موىل عبداهللا بن عمر بني الذي الرجل وسمى وصله، اًأحد
  اهـ.  حذيفة عن رجل، عن عمر، عن معرش، أيب غري يرويه امّوإن

عمر موىل بن غفرة ال حيتج بحديثه، ورجل من األنصار جمهـول، وقـد روي : وقال املنذري
 ).٢٣٨ (»العلل املتناهية«اهـ  وضعفه يف .  وال يثبتمن طريق آخر عن حذيفة

هذا املعنى قد روي عن النبـي : وقال) ٧/٦٠ (»حاشية هتذيب السنن«َّوضعفه ابن القيم يف 
عمـرو  وعبداهللا بن، وأيب هريرة، وجابر بن عبداهللا،بن عباسا و، وحذيفة،بن عمرا : من حديث 

وبدعـة القـدر : وقـال. تكلم عن بعض عللهاثم ضعفها، و .  ورافع بن خديج،بن العاصا
بن عباس وأمثـاهلام ا و،ا كعبداهللا بن عمرأدركت آخر عرص الصحابة فأنكرها من كان منهم حي

، وأكثر ما جييء من ذمهم فإنام هو موقوف عىل الصحابة  اهـ. من قوهلم فيه 



    
   

٣٧٠ 

ما قالته العلماء في ع١( بيدمرو بن ع( 

 

-  مـرو بـن َ لقينـي ع: قـال،نا مطـرث ، حدثني مهام،نا عفانث ،أيب
  .ٍدِ واحٍاك لعىل أمرَّ واهللا إين وإي: فقال،بيدُع

  .ِ األرض]عىل[ى نََ عام إن، واهللاَ وكذب:قال

                                         
ّكان عمرو بن عبيد رأس املعتزلة، وأوهلـ:    قال اإلمام أمحد)١(  ابـن »مـسائل«. م يف االعتـزالُ

 ).١٩٠٣(هانئ 
 ؟ بيد ُمرو بن عَعن ع - أمحد بن حنبل - سألت أبا عبداهللا : ريِوذُّ املرقال
 ).٨٦٣( للخالل »ُّالسنة«و) ٧٦٥ (»بحر الدم« .  وهذا الكفر باهللا، بالعلمّ كان ال يقر:قال

الزندقة األوىل، ورأس املعتزلة إمام الكالم، وداعية ): ٥/١١٢ (»ذم الكالم«قال اهلروي يف 
 اهـ  . وهو الذي لعنه إمام أهل األثر مالك بن أنس.. 

 .  يف احلديثُبِ ويكذ، حابةَّ الصُكان يشتم): ٢/٦٩ (»ملجروحنيا «ويف
 بن احلجاج نإ ؛بيدُع بن لعمرو مني يوسف بن للحجاج رجىأ ألنا :مطيع أيب بن سالمقال 
 .اًبعض همُبعض الناس َفقتل ًبدعة َأحدث بيدُع بن عمرو نإو ،نياالد عىل اسالنّ قتل إنام يوسف
 وأربعـني ثـالث سنة مكة بطريق مات ،باب بن بيدُع بن عمرو :الساجي حييى بن زكرياقال 

 وروى .البرصة أهل من األثر زّميُي كان منو النقل أهل تركه ،داعية وكان ،اقدري وكان ،ومائة
 عبةُشـ عنـه روى وقـد ،اًخري به واوظنُّ ،عنه فرووا ،ٍهدُز ُوإظهار ،ٌمتَس له وكان ،رباءُالغ عنه

 ).٩٢ (»للرد عىل املبتدعة«حتقيقي : وانظر). ٨٧و١٤/٨٣ (»تاريخ بغداد «.تركه مُث حديثني
عمـرو بـن عبيـد قـد كفانـا ): ٦/١٩٥( » يف الـضعفاءالكامـل« يف وقال ابن عـدي 

 ويغـر النـاس بنـسكه ،بدعته ودعاءه إليها وبينوا ،السلف مؤونته حيث بينوا ضعفه يف رواياته
 :املهدي فكلهـم قبلـوا غـري عمـرو بـن عبيـد  فأجازهم،حتى واىف مع وفد البرصة إىل املهدي

 .غري عمر بن عبيد .. يميش رويدا كلكم .. كلكم يطلب صيدا: فأنشأ املهدي يقول
 مـا :قـال حييـى القطـان حتـى ،وللسلف فيمن ينسب إىل الصالح كالم كثري: ابن عديقال    

 وكان يغر الناس بنسكه وتقـشفه، وهـو ،ا أرصح بالكذب من قوم ينسبون إىل اخلريًرأيت قوم
 . وقد كفانا ما قال فيه الناس، معلن بالبدع،امذموم ضعيف احلديث جد



 
   

٣٧١ 

  .)١( ]ٍيف يشء[ هُقِّدَصُأ واهللا ما :ٌطرَ فقال م:قال
- حدثني احلسن بن عبـدالرمحن: قال،بيداهللا بن عمر القواريريُ ع  

مـرو َ عُ رأيت: قال،ناينُعن ثابت الب ،ٍ عن ابن عون،يان احلارثيَرُبن العا
   ؟ع ما تصنَ: فقلت،فَصحُ املُّكُبيد وهو حيُبن عا

 .ا منهًه خريَ مكانُِتثبُأ :قال

 - كنت : قال،نا محاد بن زيدث ،بيداهللاُع نبنا اهليثم ث ،ُّ أبو سعيد األشج 
م َّفسل ،ٍبيدُمرو بن عَ هبم عَّ فمر، وغريهمٍ وابن عون، ويونس، أيوب:مع

  .)٢(  فام ذكروه، ثم جاز،وا ُّ فام رد،ً وقفة ووقَف،عليهم

- لعبداهللا قلت : قال،قيقَنا عيل بن احلسن بن شث ،جاعُ الوليد بن ش 
  ؟بيدُمرو بن عَن عِسمعت م، - ابن املبارك :يعني -
   ]أ/٥٩[   .اً كثري: أي،قال هكذا بيده 

   ؟ن القدريةِه مَي غريِّسمُ وأنت ت،ِيهِّسمُ فلم ال ت:قلت

                                         
 . من طريق املصنف) ١٤/٧٩ (»تاريخ بغداد«  ) ١(

ُمن طرق عن أمحد ) ١٩٩٢ (»الكربىاإلبانة «، و)٥/١٠٤ (»ُّالضعفاء«الكامل يف «   ُ. 
 فانتهينـا ،اقَّالـور مطر مع كنت :قال ساينااخلر جعفر أيب عن) ١٤/٧٩ (»تاريخ بغداد«  ويف 

 ! ؟ّلِضُت متى إىل عمرو يا :طرَم فقال ،بيدُع بن عمرو إىل
 . من طريق املصنف) ١٤/٧٢ (»تاريخ بغداد«  ) ٢(

 ).٢٠٩٢ (»نة الكربىاإلبا«، و)٥/٩٨ (»الكامل يف الضعفاء«
 عـون بـنا عـىل بيدُع بن عمرو مَّلَس :يونس بن عيسىقال ): ١٢١٠ (»تاريخ أيب زرعة«   ويف 

 . عنه فقام إليه وجلس ،عليه َّدُرَي فلم
 ٌثور لقي: قالوا ،ناُأصحاب حدثنا: توبة أبو نافع بن الربيعقال ) ٨٥١( للعقييل »الضعفاء«ويف 

 الدنيا كانت لو إنه ،ثور يا: وقال ،إليه يده َّدُمَي أن األوزاعي فأبى ،دهي ثور إليه َّفمد ،األوزاعي
 .اقدري كان ألنه: يقول . ينِّالد ولكنه ؛املقاربة كانت



    
   

٣٧٢ 

 .)١( اًن رأسا ألن هذا ك:قال
- عـن ،نا األصـمعيث ،مرو بن العباسَ أبو بكر الباهيل حممد بن ع 

 ؛ِوقُّبيـد يف الـسُمـرو بـن عَ مـع عٍن عوُ رآين ابن: قال،ٍمَكرُعاذ بن مُم
  . إليهُعتذرتا ف: قال،ي عنَِّفأعرض

 )٢( ؟  فام زادين،كُ أما أين قد رأيت:فقال

- م عنهِهِّن أكفِ مٌيدُ كان مح: قال،نا محاد بن سلمةث ،نا عفانث ، أيب. 
فقـال  : قـال،ٍيد بحديثُ فحدثنا مح: قال،يدُ إىل محٍ يومَ ذاتَ فجاء:قال

  . كان احلسن يقوله:مروَع

 كان يـأيت ، عىل احلسنُبِكذَ فإنه ي،اًذ عن هذا شيئُ ال تأخ:يدُفقال مح
 كـذا ]ِلليشء [ أليس تقول،ٍ يا أبا سعيد: فيقول،])َّأسن([احلسن بعدما 

                                         
 .من طريق املصنف) ٤٧٥ (»القضاء والقدر«   )١(

كنا نسمع احلديث من عبـد الـوارث، : قال احلسن بن الربيع): ١٢/١٧٩(» تاريخ بغداد«ويف   
كيـف رويـت عـن : وقيـل البـن املبـارك:  أقيمت الصالة ذهبنا فلـم نـصل خلفـه، قـالفإذا

  .ًا كان داعياًمرَإن ع:  قال ؟عبدالوارث وتركت عمرو بن عبيد
م رويت عـن ـل: قيل البن املبارك: قال نعيم بن محاد) ٦/١٨٢(» الكامل يف الضعفاء«  ويف    

 ! بيد ورأهيم واحد ؟سعيد، وهشام الدستوائي وتركت حديث عمرو بن ع
 ا.كان عمرو بن عبيد يدعو إىل رأيه، ويظهر الدعوة، وكان هذان ساكتني: فقال   

 ).٣/٤٠ (»احللية«   )٢(
 ، جاءين عبـدالعزيز الـدباغ:إسامعيل بن إبراهيمقال ) ٥/١٠٥(» ضعفاءالالكامل يف «ويف 

 يا : فقلت،بن عوناعه إىل  فذهبت م:قال؟  فال أدري ما شأنه ،بن عونا قد أنكرت وجه :فقال
 يف بيـدُ أنه رآه يميش مع عمرو بـن ع، أخربين قتيبة صاحب احلرير:قال؟ أبا عون ما شأن عبدالعزيز 

  !؟اً أيضه وتسأل: قال. وواهللا ما أحب رأيه، إنام سألته عن يشء: فقال له عبدالعزيز: قال،وقُّالس
 رجـل عـن ،البرصي ديسع بن عيلإسامعن ): ١٤١( البن وضاح »البدع والنهي عنها«ويف 
 .شهرين عني فأعرض عون بنا فرآين بيدُع بن مروَع مع أميش ُكنت: قال أخربه



 
   

٣٧٣ 

  .ن قولهِ الذي ليس هو مِ لليشء ؟وكذا

 . ه هكذاِ برأسُ فيقول الشيخ:قال

- ألـيس : ٍيدبُمرو بن عَقال ع : قال،يينةُفيان بن عُسنا ث ،رَعمَ أبو م
  .)١(  بىل:ُقلت   ؟السنيُقد هناك أبوك أن جت

- مرو َ عُ ما رأيت: قال،نا أبو عوانةث ،نا األصمعيث ، نرص بن عيل
 .دةِ واحًةَّ مرَّ إالُّه قطُ وال جالست،ٍبيدُبن عا

 مـا ٌكَ ملـِامءَّن الـسِ مَنزل لو : ثم قال حني فرغ،لَّ وطو،َمَّ فتكل:قال
 .)٢(  !زادكم عىل هذا

- ٍيمــونَحــدثني حــرب بــن م ئ،قــرُوح بــن عبــداملؤمن املَ ر - 
 وهو معهم ه بقومِّصيلُبيد يُمرو بن عَ عُ رأيت: قال،- ةَيِغمَاأل صاحب

 .)٣( ٍ بدعةُ صاحبٌ هذا رجل: فقال، ابن فضاءُ فسألت،فَِّّيف الص

                                         
 بـن لعمرو وكان :قال: (، وزاد)١٤/٧٦ (»تاريخ بغداد«، و)٥/١٠٠ (»الكامل يف الضعفاء«  ) ١(

 يـا :وقـال ،ِهِذِخـَف عـىل عمـرو فرضب ،له اًالفُخم وكان ة،َضالَف :له يقال ،السهُجي ٍأخ بنا عبيد
 .اللةَّالض عىل اهللا وهو وكان :فيانُس قال؟  ضاللة عىل أنت متى ىّحت ،َةَضالَف

 ). ١٤/٧٣ (»تاريخ بغداد«   )٢(
 :قـال ،الغـزال واصـل تاهأو بيدُع بن عمرو شهدت :عوانة أبوقال ) ١٤/٧٣(وفيه كذلك 

 :قـال ،فأبلغ فخطب .حذيفة أبا يا مّتكل :عمرو فقال - املعتزلة :ييعن -. القوم خطيب وكان
 ! ؟هذا عىل يزيد كان األنبياء من اًنبي أو املالئكة من املًك نأ لو ترون :عمرو فقال ،سكت ثم

 النـاس عـن رويـت كيف: سلمة بن حلامد قلت: طلحة بن كاملقال ) ١٤/٧٧ (»تاريخ بغداد«  ويف ) ٣(
 يـصلون وهـم اجلمعـة، يـوم النـاس املنام يف: يعني رأيت، إين: قال  ؟عبيد بن عمرو وتركت

  .حديثه فرتكت بدعة عىل أنه فعلمت وحده، القبلة لغري يصيل وهو عبيد، بن عمرو ورأيت للقبلة،
 وهـو املنـام، يف عبيد بن عمرو رأيت :البناين ثابتقال ) ٦/١٧٥ (»الكامل يف الضعفاء«  ويف   

  =بـدلُأ إين :قـال .اهللا كتـاب من آية حتك  ! اهللا تتقي أما :له فقلت  !املصحف من آية حيك



    
   

٣٧٤ 

-  عن  ،نا ابن املباركث ،ديَنا زكريا بن عث ،يِمَبن عبداهللا املخر حممد
 :بيدُمرو بن عَ لعُ قلت:قال -ويس ُّ الط:يعني - عن عائذ ،محاد بن زيد

 .كتس ف]:قال[ ! ؟ احلسنِن قولِ مُبلغني أنك تقول

 .هُ فسألت؛اً عائذُ فلقيت:باركُقال ابن امل
  .)١(  أفعلام : فقال،هُلتفسأ - بيدُ عمرو بن ع:يعني -  لقيته:فقال

- عمـرَ عن م،باركُنا ابن املث ،نا زكريا بن عديث ، حممد بن عبداهللا، 
 .)٢ (ُّ قطًاقالع ]ُبن عبيد[ َومرَ عُددتَ ما ع: قال،عن أيوب

 - وذكـر  -  ، سعيد بن عـامرُسمعت : قال،مِهاش  زياد بن أيوب أبو
 اًمـرَ ع:يعني -  رأيته :فقال سعيد بن عامر  -  بيد فأطراهُمرو بن عَ عٌرجل

 . بأجود منهٌ ما طاق: وهو يقول،يالسةَّن دار الطِ مُ وهو خيرج- 
 .)٣(  وابن عون، يقول يونس]كان[ هكذا ]أ/٦٠[  وليس:قال سعيد   

                                         
  .منها خريا مكاهنا

 ).٥٥٧٣ (»العلل ومعرفة الرجال«   )١(
بيد سئل عـن مـسألة ُن عمرو بن عأعن سفيان بن عيينة ) ٥/٩٧ (»ضعفاءالالكامل يف «   ويف   

 . إهنم يروون عن احلسن خالف هـذا: فقال له رجل. هذا من رأي احلسن: وقال،فأجاب فيها
  يريد نفسه.ن رأيي احلسنِ هذا م:نام قلت إ:فقال

 عبيـد بن عمرو كان: قال ،األنصاري اهللا عبد بن حممدعن  )٦/١٨١ (»ضعفاءالالكامل يف «ويف    
  .قوله هو وإنام ،احلسن أيب بن احلسن أنه فيومههم ،احلسن قويل من هذا :قال ،يشء عن سئل إذا

وهـو كـذلك !!  ولكنه من قول معمر، ومل يذكر فيـه أيـوب .من طريق املصنف) ١٤/٧٩ (»تاريخ بغداد«  ) ٢(
 .، من قولهمعمر عن ،املبارك ابن ثنا ،عدي بن زكريا من طريق ) ٢/٢٦١ (»املعرفة والتاريخ«يف 

ًال تعدن لصاحب بدعة عقال، ما : عن معمر، عن أيوب قال) ٥/٩٦( البن عدي »الكامل«ويف  َّ
 .فذكره: .. سمعت أيوب يقول:  محاد بن زيد قالعن) ٩٦٣(وسيأيت برقم .  فذكره.. عددت 

 ).وهو خارج من دار الطيالسة ويف يده ثوب: (وفيه) ١٣٧٣( ابن اجلعد »مسند«   )٣(



 
   

٣٧٥ 

- ٍحـرَنـا أبـو بث ،نـا سـعيد بـن عـامرث ،م زياد بن أيوبِ أبو هاش 
 وقرأ عنده هذه - بيدُابن ع[ :يعني - مروَِع لٌ قال رجل:قالي، البكراو

 .]الربوج[ M   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â     Á  ÀL  :اآلية
  ؟  املحفوظِكانت يف اللوح M [  Z  Y  XL  : أخربين عن: لهفقال
  ؟ وكيف كانت: قال . ليست هكذا كانت:قال
 .ٍ أبو هلبَلِ ما عمِمثلِ بَلِن عمِت يدا مّتب: قال

 ! ؟ِالةَّمنا إىل الصُ هكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا ق:ُلُجَّفقال له الر
، أخـربين ثامنيا أبـا عـ: َغضب عمرو، فرتكه حتى سكن، ثم قال لهف

 ، كانت يف اللوح املحفوظ ؟]١: املسدM\  [  Z  Y  XL ] عن 
 فكيف كانت ؟ : قال. ليس هكذا كانت: فقال
   . فرددت عليه:ل قا.ٍ هلب أيبِلَ عمِ بمثلَلِن عمِتبت يدا م: قال

ُّرضَ اهللا ال يَإن علم ،)١(ُسلطان اهللا ليس بَلمِ إن ع:مروَقال ع    )٢(وال ينفع ،ُ

- أيب ُ بـن]مَّالَ حـدثنا سـ،ٍ حدثنا سعيد بن عـامر، أمحد بن إبراهيم 
 عبيد قـد رجـُمرو بن عَن عإ ، يا أبا بكر: أليوبٌ قال سعيد:قال ،طيعُم

                                         
 ).٢٢/١٢٩ (»هتذيب الكامل«، و»تاريخ بغداد«، وهو كذلك )بشيطان): (ب(   يف أصل )١(

لـم اهللا لـيس بـسلطان عـىل إن ع: ، وهو أصح يف املعنى، فهو يقول)ب(  وما أثبته من هامش 
 .اإلنسان يف أفعاله، وهو ال يرض اإلنسان وال ينفعه، وإنمـا العبد هو الذي يبتدئ العمل

 .من طريق املصنف) ١٤/٦٩  (»تاريخ بغداد«  ) ٢(
معاذ بن معـاذ وذكـر قـصة عن ) ١٤/٧٠ (»تاريخ بغداد«، و)٢٩٠( للفريايب »القدر«ويف 

  . يف اللوح املحفوظ فام عىل أيب هلب من لومM    [    Z    Y    XL إن كان : وقولهبيدُعمرو بن ع
 ّ فإن تـاب وإال،القول يستتاب  من قال هبذا: فذكرته لوكيع بن اجلراح فقال:قال أبو حفص   

 ).٢٠٩٧ (»اإلبانة الكربى«ونحوه يف .  نقهُبت عُرض



    
   

٣٧٦ 

نـه إ :- قد قالوا ذلك تلك األيـامُوكان الناس - مَّالَ قال س.عن قوله[
 . قد رجعه بىل إن: قال له. إنه مل يرجع:فقال أيوب. -] قد رجع

 إىل قوله َ أما سمعت: قال أيوب]مُث[ ،ٍةَّرَ قاهلا غري م، إنه مل يرجع:قال
 ثم ،ةّيِمَّن الرِ مُهمَّ السُقُمرَ يين كامِّن الدِون مُمرقَي «:يعني يف احلديث -

 .)١( اً أبدُرجعَإنه ال يو ،»ِهوقُ عىل فُهمَّ السُعودَ حتى ي،ِال يعودون فيه
- ٌقـال رجـل : قـال،نا محـاد بـن زيـدث ،ليامن بن حربُنا سث ، أيب 

:  قـال☺ أن رسـول اهللا ،بيد روى عن احلسنُمرو بن عَ إن ع:أليوب
 .)٢( مروَ عَب كذ:فقال .»وهُلُ فاقتِنربِ عىل املَيةِعاوُم مُإذا رأيت«

                                         
           ).٢٨٦(والاللكائي . من طريق املصنف) ١٤/٧٢ (»تاريخ بغداد«)   ١(

 ). باب هل لصاحب بدعة توبة/ ١١٧ص ( البن وضاح »البدع والنهي عنها «:  وانظر
 ).  ت٢٢٩ و٢١٤ و٢١٤و٢٠١و١٥٤و١١٠ و ٨٦ (»ُّاإلبانة الصغرى«  و 

 ).١٤٦٠(  وأما احلديث فسيأيت خترجيه برقم 
 . من طريق املصنف) ١٣٨ (»املنتخب من العلل«  اخلالل كام يف ) ٢(

 »األباطيـل واملنـاكري«، و)٢/٢٨٠( للعقييل »الضعفاء«، و)٨٤٢ (»لرجالالعلل ومعرفة ا«   
 ). ١٤/٨١ (»تاريخ بغداد«، و)١٩٠(

 رجل بحديث تثق كيف :أيوب يل قال :مطيع أيب بن سالمقال ) ١٤/٧٢ (»تاريخ بغداد«ويف 
 .- بيدُع بن عمرو :يعنى - .بدينه تثق ال

 يينةُع بنا وسمعت :نعيم قال .احلديث يف يكذب عمرو كان :قال يونس عن) ١٤/٨٢(وفيه 
               .اًكذاب وكان عمرو حدثني :يقول اًمرار

 لـيس :له فقلت ،بيدُع بن عمرو عن أيب لتأس : بن أمحدعبداهللا قال): ٨٥-١٤/٨٤(وفيه 
 ال هنـمأ ّالإ بالقـدر يرمـون قـوم :فقلـت - نعـم :أي - برأسـه فأومأ  ؟حديثه يكتب ال بيشء

 أيب بن وسعيد ،الدستوائي وهشام ،قتادة :مثل ؛نكرُم ٍبيشء حديثهم يف يأتون وال ،إليه يدعون
  .الثقات هؤالء :فقال  ؟مسكني بن وسالم ،الوارث وعبد ،هالل وأيب ،ةبعرو

  .عنه الرواية نرى وال ،بيشء ليس :فقال ،بيدُع بن عمرو وذكر :املديني بن عيل قال
 ،يسميه ال ،)رجل( :قال وربام ،بيدُع بن عمرو عن ناحيدث أيب كان :قال محدأ بن عبداهللا عنو



 
   

٣٧٧ 

- إن : أليوبقيل : قال،نا محاد بن زيدث ،ليامن بن حربُنا سث ، أيب 
  .ِبيذن النَِّ مُكرانَّ السُلدُ ال جي:يقول ]هأن[ وى عن احلسنَا رًعمر

 .)١ (ِبيذن النَِّ مُكرانَّ السُلدُ جي: أنا سمعت احلسن يقول،َ كذب:قال

 - يعنـي -  عن سالم ،نا سعيد بن عـامرث ،َورقيَّ أمحد بن إبراهيم الد: 
 ُ ثالثـةا وبـني أيـدينٍ، كنت أميش مع أيوب يف جنازة: قال،-  ٍطيعُابن أيب م

 ، ثـم تركـوا رأيـه ذلـك، يف االعتزال]بيدُبن ع[مرو َ قد كانوا مع عٍرهط
  .وفارقوه

 .يهم إىل ما كانت علُ قلوهبُرجعَ ال ت: أن أسألهِن غريِ فقال يل أيوب م:قال

-  َأمحد بن إبراهيم الدورقي  ُسـمعت : قال،اد عن مح،نا أبو داودث ،َّ
 -بيـد ُمـرو بـن عَه عَ حتى أفـسدٌ ما كان هبذا الفتى بأس:أيوب يقول

  .)٢( - يحِجَ ابن أيب ن:يعني

- ُذكرَ كنـا نـ: قال،عن محاد بن زيد ،نا أبو داودث ،روقيّ أمحد الد 
  .َ كذب: فيقول؛ِ وما يروي عن احلسن،ا عند أيوبًمرَع

- زينُاملـبن عبداهللا  نا عبداهللا بن بكرث ، حدثني أبو داود، أمحد، - 
 ،مـروَن عِ مـَّ إيلَّ أحبٌ ما كان أحد: قال-ِسا النِوكان عندنا من خيار

                                         
 .عنه حيدث ال فكان ،ذلك بعد تركه ثم

أمـىل : -املـصنف :  يعنـي-قال أبو عبـدالرمحن : (، وزاد فيه)٨٤٣ (»العلل ومعرفة الرجال«   )١(
 اهـ). علينا أيب هذه األحاديث بعد موت سليامن بقليل

 ).١٣٧٣(صنف، والاللكائي من طريق امل) ١٤/٨٠ (»تاريخ بغداد«   
 مـا: قـال ،املنارة يف ًقائام نجيح أيب ابن رأيت: قال جريج ابن عن) ٤٠٣( للفريايب »القدر«  ويف ) ٢(

 .القدر من لقيت ما اًشيئ لقيت



    
   

٣٧٨ 

  .)١( ِ احلسنِبه يف حياة هَّ أن نتشبُّبِحُوكنا ن
  .ا عنهنقَّفتفر]: قال[ ، فيهَمَّ تكلٍ يومَلّ فإين ألذكر أو:قال
  .هَمِّ أن أكلُّبِحُ فام كنت أ:قال
  .ر أن أتوارى منهِ فلم أقد،ٍقاقُا يف زً فلقيني يوم:قال
  .وال يونس ،ليس هاهنا أيوب ،ال ختف : قال،َّفلام نظر إيل ُمتُ فق:قال

 -  ُمـتَّكل :قال] ب/٦٠[ ،ي بن الفضلِدَ عن ع،البرصييى حي أبو 
بيـد ُمـرو بـن عَ عِه عىل بابُ رأيت: فقال،بيد يف عبدالوارثُيونس بن ع

 .ره يلُ ال تذك،اًجالس
- قال يل سفيان الثوري : قال،يينةُفيان بن عُنا سث ،ادَّبَ حممد بن ع: 

 بـه إليـه ُ فـذهبت،هَعرفـَ وذلك قبـل أن ي،بيدُمرو بن عَاذهب يب إىل ع
ن ذاك َ م: قال يلُ فلام كان بعد،قاهَّتاا ًمرَأن ع فك، يسألهَ أو جعل،هَمَّفكل

                                         
 .  كانوا يثنون عىل عمرو بن عبيد قبل أن حيدث االعتزال والتكذيب بالقدر  ) ١(

 بـن عمـرو ورأى :قـال .البرصة أهل شباب سيد هذا :فقال ،أيوب احلسن رأى :سفيان ال  ق
 ).١٤/٦٨ (»تاريخ بغداد«. دثُحي مل نإ البرصة أهل شباب سيد هذا :فقال ،اًيوم بيدُع

ُكـان يظهـر ): ٩٥ (»الرد عىل املبتدعة«وملا كرب أظهر التزهد لكن كام قال ابن البناء يف : قلت ِ ُ
ِالزهادة عىل وجه التلبيس َّ َ َِّ  اهـ . َ

 ،كلكـم يطلـب صـيد، كلكم يميش رويد: َّن اغرت به أبو جعفر املنصور، فكان يقول فيه ومم
                ).٦/١٠٥ (»السري«   .بيدُمرو بن عَغري ع

ّومما يبني كذب  ّيف ختـشعه وعبادتـه، وكـذب أهـل البـدع كـذلك، وفراسـة بيد ُمرو بن عَعُ
 :ُّوصدق أهل السنّة فيهم

بيد ُ كان بني عمرو بن ع: نوح بن قيسبإسناده عن) ٣/٢٨٦(» ضعفاءال«ما رواه العقييل يف 
 : قـال، يف املسجد يقوم كأنـه عـودّ فكان إذا صىل،وبني أخي خالد بن قيس إخاء فكان يزورنا

؟   ما تراه إذا صىل يف البيت كيف يـصيل: فقال ؟ ما أخشعه وأعبدهاً أما ترى عمر:فقلت خلالد
 .ًا وشاماللتفت يمينً فنظرت إليه إذا صىل يف البيت ي:قال



 
   

٣٧٩ 

 .فيان الثوريُ س: فقلت ؟الذي جئتني به

 املدينـة الـذين ِن أهـلِ أنـه مـُ إنام ظننت،هُ ألخذت]ـه[ـُ لو علمت:قال
 .ن فوقِ مَاسون النَُّذُيأخ

- نا إسامعيل بن جعفـر ث ،م البرصيِموىل بني هاش  حممد بن صالح
 أنا ُ سمعت:قال ،اد بن منصورَّبَ عن ع، عن أيوب،نا محاد بن زيدث ،ميِاهلاش

 ، فلام كان بعد ذلـك،عدَّ والر، هود:ن احلسن تفسريِ مٍبيدُمرو بن عَوع
 أنـا ُ سمعت، يا أبا عثامن: فقلت له،عناِفإذا هو قد أخرجها أكثر مما سم

   ؟يادةِّ فام هذه الز،ن احلسنِوأنت م

  .مَ به قلوهبِّقُقَرُه أُدتِ قد زٌ هذا كالم:قال  
- ]قـال،ٍ عن محـاد بـن زيـد،سامةُ حدثنا أبو أ،يبةَ عثامن بن أيب ش : 

  .]ّ قطًبيد عاقالُمرو بن عَ عُددتَ ما ع:أيوب يقول سمعنا
 - ابَبـُ أنـا زيـد بـن احل،َةَمـْزِمرو حممد بن عبد العزيز بن أيب رَ أبو ع، 

 : وابنيـه،َ عبداهللا بن احلسن بمكـةُ رأيت: قال،باهيلحدثني حييى بن زكريا ال
   .ُقِ خيفُيخَّ والش،ِهِ واآلخر عن يسار، أحدمها عن يمينه،ا وإبراهيمًحممد

   ؟نَ عن م: فقال.ُيخَّا الشُّ أهيُ الوضوء:فقلت

 إذا نام وهو : أنه قال، عن احلسن،بيدُمرو بن عَ أخربين ع:قلتـ]فـ[
 .بيلَ أحالك عىل ن: فقال ابنه.أَّجالس توض

 أهنا ،يِّمُ أخربتني أ؛ٌبيد نبيلُمرو بن عَ وال ع،ٌ واهللا ما أنت نبيل:فقال
 ☺ رسول اهللا َّبِ بن زيد حَسامةُ وأ،رأت احلسن بن عيل بن أيب طالب

 .آنَّ وال يتوض،ِصليانُ فيِ ثم يقومان،ِ ومها جالسانِينامان



    
   

٣٨٠ 

- قـال،بن حبيب بن الـشهيد حدثني إبراهيم ،فيانُ هارون بن س : 
مـرو َ واسـمع مـن ع،بيـدُمرو بن عَن عِ مَ ال تسمع،نيُ يا ب:قال يل أيب

  .بريُّآل الز هرمانَق
- قال،رانُبن مح رينا بكث ،ٍاشَدِنا خالد بن خث ،اقّ حممد بن عيل الور : 

 .يِ ال أدر: قال ؟ذاك يف كذا وُ ما تقول:ٌ فقال له رجل،ٍكنا عند ابن عون
 .بيد يقول عن احلسن كذا وكذاُبن ع مروَ كان ع:قال
  . عىل احلسنُبِمرو يكذَ ع ؛ ما لنا ولعمرو:قال

 - حـدثني أبـو يعقـوب املـديني مـوىل ،يـزيَرالُك يُرس أبو عبداهللا الب 
بن ا كنا عند معاذ : قال،]امنثبن ع[ نا عثامنث ،عبدالرحيم بن جعفر اهلاشمي

 مـروَعند ع  ديقِّ حديث أيب بكر الصَِركُ ذ: قال،بيدُن عمرو بَمعاذ فذكر ع
ه مـن ُمعتِسـ ]أ/٦١[  ولو،ُهقتَّن أيب بكر ما صدِ لو سمعته م: فقال،بيدُبن ع
 .)١( ! ؟ فطرتناعىل ذا: تلق   وإذا لقيت اهللا،ُهجتبيتا ما ☺ ِّالنبي

- نـا ث ،ريـب األصـمعيُ حدثني عبدامللك بن ق،فيانُ هارون بن س
ن ِ تأيت احلسن مـٌقاعِ كانت ر: قال،اءَّعن حييى البك ،غريةُمـن البليامن ُس

                                         
 : يقـول سـمعت أيب: قـالبيداهللا بن معـاذ العنـربيُععن ) ٧٠-١٤/٦٩ (»تاريخ بغداد«  ويف ) ١(

 لو سمعت األعمـش : فقال-ادق املصدوقّوذكر حديث الص -بيد يقول ُسمعت عمرو بن ع
  ولـو سـمعت عبـداهللا بـن،ا أجبتـهَ ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا مـ،بتهّيقول هذا لكذ

 ولو سمعت اهللا تعـاىل ، يقول هذا لرددته  ولو سمعت رسول اهللا،مسعود يقول هذا ما قبلته
 اهـ . ليس عىل هذا أخذت ميثاقنا:يقول هذا لقلت له

 . من أشد األحاديث عىل القدرية، وهلذا كانوا يرصحون بردهوحديث ابن مسعود 
 حكـى عـن أيب :»خمتلف احلديثتأويل « قال ابن قتيبة يف كتاب ):١٠٤٤(وعند الاللكائي 

داهللا بـن بـ وكـذب ع: فقـال، له عن عبداهللا بن مسعود هذا احلديثيوُف أنه ملا رَّاهلذيل العال
  اهـ.  أبو اهلذيل الكافر اجلاحد لعنه اهللاكذبو.  مسعود عىل رسول اهللا



 
   

٣٨١ 

 .اب فيهُ مل جيِبلهِن قِ أهنا مَمِ فإذا عل،بيد فيها مسائلُمرو بن عَ عِقبل

 .دبيُمرو بن عَكر عِانقىض ذ

 - سمعت أمحد بن حنبل  :قال ،لميُّ أبو عبداهللا الس ،يف  يقولوهو 
 لـُقِ وكـان ح،ن رجلـهِ وأخرجوا القيـد مـ،امرة بن محزةُ عِ دارجن يفِّالس

  .رهمِ بأمَّ ما خرجنا إالٍ لو تركونا بال قيد:اًعِ واسِالقيد

 فأرادوا أن يأتوه ،هن رجلِ مُ أن خيرج القيدِيلةَّوكانوا شفعوا له يف تلك الل
 . )١(قَلِاحل ِن سعةِ وذاك م،ٍادَّ بغري حدِن القيدِ مِ فأخرجوا رجليه،ٍادَّبحد

- حيانـة َيف حـديث أيب ر - لعيل بن اجلعد ُ قلت:قال ، أبو عبداهللا
ِ حيـٌ مجيـلإن اهللاَ «:☺عن النبي    اهللاُ «: فـأبى أن يقـول،» اجلـاملُّبُ

  . اجلاملُّبُ إنه حي: وقال.»مجيل
  .»ٌمجيل  إن اهللاَ« عىل َبِرضأ أن َ إين أفزع: لهُقلت
  . فأبى أن يقوله،اًعليه مرار ُ فرددت. اسكت:قال

  .امَرَهب ])بن([ به عن عبداحلميد ُثّدُوكان حي

- بيدُيح بن عُ عن رش،مروَفوان بن عَ عن ص،نا بقيةث ، أبو عبداهللا، 
 ،ِفينةَّ أو زوجته يف الس، جاريتهُجلَّامع الرُه أن جيَ أنه كان يكرٍعن كعب

 .)٢(  ِمحنَّ الر إهنا جتري عىل كفِّ:لوويق

                                         
َّ   لعل املصنف أتى هبذا األثر عن إمام أهل السنة بعد نقل أقوال السلف يف)١( ُ إمام املعتزلة ليبـني الفـارق ُّ

ُّ وموقفه من اتباع السنة، وبني إمام املعتزلة وموقفة من رد السنةبني اإلمام أمحد  َ  . واهللا أعلم. ُِّّ
 .بغري إسناد) خمطوط /٣٠٠ص (»إبطال التأويالت«   ذكره القايض يف )٢(

            . ويف إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس، وقد عنعن
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  )١(] ال وصفتهج الدما ورد يف، وإثبات العينني هللا  [

                                         
 : قال النبي عن أيب هريرة ) ٢٣٠٥(ِّثبات الكف هللا تعاىل ثابت يف صحيح مسلم إ: قلت  
َتصدق ما« ٌأحد َّ ٍبصدقة َ ٍطيب ِمن َ ِّالطيـب ّإال اهللا ُيقبل وال - ِّ  وإن ِبيمينـه ُنمحَّالـر َأخـذها ّإال - َّ

ِّيريب كام ِبلاجل نِم َأعظم َتكون حتى ِنَّالرمح ِّكف يف فرتبو ًةرمت كانت َّفلوه ُدكمأح ُ  .»فصيله أو ،ُ
واإليـامن أن املـسيح خـارج، : .. ُّ يف رسـالة عبـدوس يف أصـول الـسنة   قال اإلمام أمحد )١(

 اهـ . مكتوب بني عينيه كافر، واألحاديث التي جاءت فيه، واإليامن بأن ذلك كائن
 )]٣٥٢ص  (»اجلامع يف عقائد ورسائل أهل السنة واألثر«    [

 . من سمع بخروجه أن ال يأتيه ملا معه من الشبهات كام سيأيتي     وقد أمر النب
وقـد أنكــرت طوائــف كثــرية مــن ): ١٩/١٩٠ (»البدايــة والنهايــة« قـال ابــن كثــري 

اخلوارج واجلهمية وبعض املعتزلة خروج الـدجال بالكليـة، وردوا األحاديـث الـواردة فيـه، 
دهم ما تـواترت بـه األخبـار الـصحيحة ًفلم يصنعوا شيئا وخرجوا بذلك عن حيز العلامء، لر

 اهـ .. من غري وجه عن رسول اهللا 
 ليكـون تعاىل اهللا خلقه آدم بني من ٌرجل هو): ملخص سرية الدجال، لعنه اهللا تعاىل: (وقال

ً، فيضل به كثريا، وهيدي به كثريا، وما يضل به إال الفاسقني الزمان آخر يف اسللنًّواختبارا  حمنة ً ُ
 فيكون ،بقسطنطينية املسامة الروم مدينة املسلمني فتح بعد الزمان آخر يف اخلروج يف له يؤذن... 

 ألـف سـبعون أهلهـا من هُوينرص ،)اليهودية( :هلا يقال منها حارة من أصبهان نِم هورهُظ ُّوُدُب
ُينـرص وكذلك ،ُُرضاخل يالسةّالط وهي ،ُوالتيجان األسلحة عليهم ،ّهيودي  مـن اًألفـ سـبعون هُ

 ،النبوة عيَّيد ثم ،اجلبابرة امللوك من ملك صورة يف ًأوال فيظهر ،خراسان أهل من ٌوخلق ،تارالت
 هُوخيالفـ والعـوام، ٍالرعاع من غامّوالط ،آدم بني من اجلهلة ذلك عىل فيتبعه الربوبية، عيّيد ثم

 ،اًبلد اًبلد البالد يأخذ َّ ويتدنىاملتقني، اهللا زبِوح ،احلنيّالص عباده من اهللا هدى من عليه ُّويرد
 غري ورجله بخيله ئهِوط ّإال البالد من بلد يبقى وال ورة،ُك ورةُوك ،ًإقليام ًوإقليام ،احصنً اوحصنً

 ائرَوس كجمعة، ٌويوم كشهر، ٌويوم كسنة، ٌيوم ؛اًيوم أربعون األرض يف هِقامُم ومدة واملدينة، مكة
 َقِخـوار يديـه عـىل اهللا خلق وقد ونصف، نوشهرا ٌسنة ذلك ُلَّومعد ،هذه الناس كأيام أيامه
 مسيح مريم ابن عيسى زولُن ويكون .. املؤمنون معها ُويثبت ،هِخلق من يشاء من هبا ُّلِضُي ،ًكثرية

 املؤمنون عليه ُفيجتمع ،بدمشق قيةَّالرش املنارة عىل اللة،َّالض مسيح الدجال املسيح أيام ىف اهلدى
 ُمِفينهز ،َيقِفَأ عقبة عند كهِفيدر ،املقدس بيت نحو هَّتوج وقد ل،الدجا نحو اًقاصد مهب ُفيسري ..
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 -  ح(فيل ُّ سمعت أبا الط:قال ، عن قتادة،عبةُنا شث ،نا حممد بن جعفرث ،أيب.(  

 ]:فيـل قـالُّ أبا الطُسمعت،  عن قتادة،عبةُ ثنا ش،حجاجثنا  و:قال أيب[
  ! ؟الَّجَّج الدرك وقد خقعدُ ما ي: فقلتيد،سأ ذيفة بنُ عىل حُررتَم

 :ٍ عالماتُ وفيه ثالث: قال، فذكر احلديث.قعدا :قال
 .َكم ليس بأعورُّبَ ور،ُأعور
  .ٍجسِ عىل رٌرجس، ارِ محَّ إالِّوابَّن الدِم له ُرَّسخُوال ي

 .)١( ِب كاتِ أو غري،ٍِب كات،ٍ مؤمنّ يقرأه كل،ٌ كافر:ينيهَ بني عٌمكتوب

- ارّطَ الع:يعني -  بن يزيدُبانأنا ث ، بن خالد األزدي ةَبدُ أبو خالد ه 

 أن أبـا صـالح :هَثَّ حد،قِ أن احلرضمي بن الح:نا حييى بن أيب كثريث ،-
 .عليها وهي تبكـي َ دخل☺  أن نبي اهللا، عن عائشة ،هَثَّامن حدَّالس

 .» ؟بكيكُما ي «:فقال
 .ال فبكيتَّجَّ الدُتُ ذكر:قالت

  فإن ريب؛ُّتِ وإن م،موهُيكِ أكف؛ٌّج وأنا حيُفإنه إن خير ،فال تبكي «:قال

                                         
 فيـك يل إن :ويقـول ،إليها داخل وهو ،بحربته هُلُفيقت ،ٍّدُل باب مدينة عند هُفيلحق ،الدجال منه

 بباب باحلربة فيقتله دركهُفي ،املاء يف ُامللح يذوب كام ينامع الدجال واجهه وإذا .نيَتفوت لن ًرضبة
  اهـ.وجه غري من الصحاح األحاديث ذلك عىل دلت كام اهللا لعنه هناك وفاته فتكون ،ٍّدُل

 .ووافقه الذهبي. حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه: وقال) ٤/٥٢٩(» املستدرك«  رواه احلاكم يف ) ١(
ِفتحت امل :لقا ،دعس نب راشد عن ):١٦٦٦٧ (»زوائد املسند«  وروى املصنف يف  ُصـطخرا ُ  ؛َ

َالدجال َّإن أال :ٍمناد ىناد َّ َفلقيهم :الق .خرج قد َّ ُالصعب ِ َّجثامـة بـن َّ  مـا اللـو :فقـال :قـال ،َ
ُالدجال ُخيرج ال «:يقول  اهللا رسول سمعت أين ُتكمألخرب تقولون َّ َيذهل حتى َّ  عـن ُالنـاس َ

ِذكره  . »ِابرنامل عىل َذكره َّاألئمة ُترتك وحتى ،ِ
   .إسناده حسن): ١٩/١٥٧ (»النهايةالبداية و«  قال ابن كثري يف 



    
   

٣٨٤ 

 ١( »ليس بأعور(.  
- بن عـامر ُ عن داود، أنا حممد بن إسحاق،نا يزيد بن هارونث ، أيب 

  قال رسـول اهللا: قال، ِهِّعن جد ، عن أبيه،بن مالك ]ب/٦١[ بن سعدا
 ولـيس ،عورَه أَّ إن؛ كان قبيلنَم يصفها مـ لًفةِ صَالَّجَّ الدَّنَفِألص«: ☺
 . )٢( »بأعور  اهللاُ

- مر ُعن ابن ع ، حدثني نافع،مية بن يعىلُن سمع أبا أَ م،قال : 
ال َّجَّ الـدَ إن املـسيح،َلـيس بـأعور  أال إن اهللاَ «:☺ قال رسـول اهللا

 .)٣( » طافيةٌمنى كأهنا عنبةُ عينه الي،ُأعور
- ابن  عن ، عن سامل،هريُّ عن الز،رَعمَ م]ثنا[ ،رزاقنا عبدالث ، أيب

 هـو بـام  فأثنى عىل اهللا ِ يف الناس☺ قام رسول اهللا : قال،مر ُع
 َرَذَنَ قد أَّ إالٍّبيَن نِ وما م،ركموهِ ألنذّإين «: فقال،َالَّجَّ ثم ذكر الد،هلهَأ

                                         
 .  حرب بن شداد، عن حييى بن أيب كثري به: عن سليامن بن داود، قال) ٢٤٤٦٧(   رواه أمحد )١(

ُالدجال ُخيرج نإ«: ولفظه َّ ُالدجال ُخيرج وإن ،كفيتكموه ٌّحي وأنا َّ َّ  ليس  َّربكم فإن بعدي َّ
ُخيرج وإنه ،َبأعور ِهيودية يف ُ ُسـبعة ٍيومئذ اوهل ِناحيتها نزليف ،دينةامل يأيت تىح َأصبهان َِّ  ،ٍأبـواب َ

َفيخرج ،ِملكان منها ٍنقب ِّكل عىل ُرشار إليه ُ ِالشام حتى ،ِأهلها ِ ٍّلد ِبباب ِبفلسطني ٍمدينة َّ ُ«.  
ًمرة داود أبو لوقا ٍّلد َباب فلسطني يأيت حتى« :َّ َفيقتله  عيسى فينزل ،ُ َيمكث ثم ،ُ  عيسى ُ
 ًمقسطا ًوحكام ،ًعدال ًإماما ًةَنَس ِأربعني ِضاألر يف ِ ُ«. 

جممـع «قـال اهليثمـي يف ). ٦٨٢٢ (»صـحيحه«، وابـن حبـان يف )٣٨٦٢٩(ورواه ابن أيب شـيبة 
 اهـ.  رواه أمحد ورجاله رجال الصحيح غري احلرضمي بن الحق وهو ثقة):٧/٣٣٨ (»الزوائد

َإن اهللاَ لـيس «: سـول اهللا ففي تأويـل قـول ر): ١٤٤ص (»النقض« يف قال الدارمي 
 اهـ . ، بيان أنه بصري ذو عينني خالف األعور»بأعور

 ). ٣٨٦١٢(، وابن أيب شيبة )١٥٧٨(، و)١٥٢٦(   رواه أمحد )٢(
 .إسناده جيد): ١٩/١٢٣ (»البداية والنهاية«  قال ابن كثري يف 

  ).٧٤٦٩(، ومسلم )٧٤٠٧و٧١٢٣(، والبخاري )١٥٧٨(   رواه أمحد )٣(



 
   

٣٨٥ 

 ٌّه نبيْلُمل يق ً قوالِ لكم فيهُ ولكن سأقول؛هَقوم  نوح َرَذَنَلقد أ، هَقوم
 .)١( » ليس بأعور ن اهللاَإ و،ُورَ تعلمون أنه أع:لقومه

- ابن:يعني -   أنا:بيداهللاُ قال ع،سامةُسامة أبو أُ حدثنا محاد بن أ، أيب  
 .-عمر 

ن أ : مـرُعن ابـن ع ، عن نافع،بيداهللاُنا عث ، وحممد بن برش،قال أيب
  .َالَّجَّ الدَ ذكر املسيح☺رسول اهللا 

 لـيس  إن اهللاَ «: فقال،ِهراين الناسَ بني ظُالَّجَّكر الدُ ذ:وقال ابن برش
 )٢(» طافيةٌبةَنِه عَ عينَّ كأن،َىمنُ عني اليُال أعورَّجَّ الدَ املسيحَّ وإنَّ أال،َبأعور

- ينـارِمرو بن دَ عن ع،يينةُفيان بن عُنا سث : قاال، وأبو خيثمة، أيب، 
 َالَّجَّإن الـد «:☺ قال رسول اهللا : قال،- ٍمريُ ابن ع:ييعن - بيدُعن ع
 ُّه كـلؤ يقر،ٌِر كاف:ينيهَني عَ بٌ مكتوب،َ بأعورَ ليس] إن اهللاَ[ و،ُأعور

 .)٣( » كاتبِ وغريٍِب كات،ٍنِمؤم

- لمةَسنا محاد بن ث ،نا يونس بن حممدث ،يِمَخرَ حممد بن عبد اهللا امل، 
 : قـال☺  رسـول اهللا أن،ن أنـس بـن مالـك عـ ، وشـعيب،ٍيدُعن مح

 ،ٌِر كـاف:ِ بني عينيهٌ مكتوب،َ ليس بأعور  وإن ربكم،ُعورَ أُالَّجَّالد«
 .)٤( »ٍِب كاتِ وغريٍِب كات،ٍ مؤمنّه كلؤيقر

- كرمةِ عن ع،ٍبْرَامك بن حِ عن س،عبةُنا شث ،ٍعفرَنا حممد بن جث ، أيب ،

                                         
 ).٧١٢٧ و٣٣٣٧(، والبخاري )٦٣٦٥(   رواه أمحد )١(
 ). ٧٤٧١(، ومسلم )٤٩٤٨(   رواه أمحد )٢(
 .  حديث مرسل، واحلديث صحيح كام سيأيت) ٣(
 ).٧٤٧١(، ومسلم )٧٤٠٨و٧١٣١(، وروى نحوه البخاري )١٣٣٨٥(   رواه أمحد )٤(



    
   

٣٨٦ 

 ،ٌانَجـِ هُعـورَأ «:الَّجَّالـديف ] قال[ ☺ عن النبي ،عن ابن عباس 
ِرجـل مـن [ نَطـَى بن قَّزُ العِ بعبدِاسَّه النَشبَ أ،ٌةَلَه أصَ رأسَّ كأن،رَأزه

َخزاعة  .)١(» بأعورَليس  كمَّ فإن رب،ُكَّلُ اهلَكَلَا هَّمإف ،]ُ
   .ن هذاِثني بنحو مَّ فحد،ثت به قتادةَّ فحد:عبةُقال ش

-  بن ا ِامكِ عن س،ورَنا الوليد بن ثث ،اراهللا حممد بن بكَّعبد] أ/٦٢[ أبو
 ُالَّجَّالـد «: قـال☺ عن النبي ،عن ابن عباس  ،كرمةِ عن ع،حرب

 ُ عبـد: بـهِه النـاسَ أشـب،)٢(ٍ ةَشجر ُةَضِه عَ كأن رأس،ُرَ أقمٌجانِه ُدَأجع

                                         
) ٥١ (»التوحيــد« ، وابــن خزيمــة يف)١١/٢٧٣/١١٧١١(، والطــرباين )٢١٤٨(   رواه أمحــد )١(

هـذا احلـديث هبـذا ): ٥٦٢ /٤ (»األحكـام الكـربى « يفاإلشبييلقال  ). ٦٧٩٦(وابن حبان 
  اهـ .ن هذا الطريقِا أحسن مً، وال نعلم له طريق¶  ابن عباسّاللفظ ال نعلم رواه إال

 الرجـ اجلميـع ورجـال ،والطرباين ،أمحد رواه): ٧/٣٣٧ (»جممع الزوائد«وقال اهليثمي يف    
 اهـ. ضعيف وإسناده، »األوسط «يف الطرباين رواهو ،الصحيح

َهجان: (  وقوله  ).٣٠٧/ ١(البن قتيبة » غريب احلديث«   .اهلجان األبيض): ِ
 .األبيض املستنري): واألزهر: (  وقوله
ّبالتحريك جنس من احليات، وهي أخبثها: األصلة): ٌةَ أصلُهَرأس: (  وقوله ٌ  »الصحاح«.  ِ
  ولـست أدري ألي يشء، واألصـلة األفعـى):١/٣٠٨(» غريب احلـديث«ن قتيبة يف   قال اب

 اهـ. غري الكثري احلركة برأس احليةَّأس الصَّه الرّشبُ غري أن العرب ت،ه رأسه باألفعىَّبَش
 .مات يف اجلاهلية: قال الزهري. رجل من بني املصطلق بن خزاعة): عبد العزى بن قطن: (   وقوله

َ ووقع يف :قال) ٢٧/٤٠٥ (»تاج العروس«   وجاء يف  ِحديث الـدجال يف  محداإلمام أ» مسند«َ ّ َّ ِ

َوذكر صفته فقال َ ِ ُفإما هلك اهلل«  ..: َ َُ َ ُولكـن اهللـك  «: ورواه غـريه،)بأل( يُ، هكذا رو »..ُك َ ْ ُ ِ

ِكل اهللك ْ َُّ ِ لكن اهلالك كل اهلالك للدجال:أي» ُ ّ َّ ِ َ ٌنه منـزه عـن حاب سـ اهللان أن الناس يعلمون أ،ِ َّ ُ
ِالعور ِع اآلفات، فإذا ادعى الربوبية ولبس عليهم بأشياء ليست يف البرشيوعن مج  ،َ َ َُّ َّ َّ ََّ ِ     = فإنه ال،ِ

ِيقدر عىل إزالة العور الذي يسجل عليه بالبرش، ويروى ُ ّ ُ َ ََ ُِ ٌفإمـا هلكـت هلـك «:ِ ََّ َُ ر، أي» َ  :ُكـسكَّ
ّفإن هلك به ناس جاهلون فضلوا َُ ِ ٌ َ َ ليس بأعورُلموا أن اهللا فاع،َ  اهـ. َ

 .   قطعة شجرة) ٢(



 
   

٣٨٧ 

 وإن ،ُه أعـور إن،ُكَّلُ اهلَكَلَه ]َّما[فإ ،َةَزاعُن خِ مٌ رجل،ٍنَطَى بن قَّزُالع
  . »ليس بأعور  اهللاَ

- ابن حممد:يعني -هري ُنا زث ،مروَنا أبو عامر عبدامللك بن عث ، أيب  
  أرشَف:قـال ، عـن جـابر بـن عبـداهللا،-  ابن أسلم:يعني -  عن زيد،-

 ِتَعمِن «: فقال، ونحن معه،)١( ِةَّر احلِن أفالقِ مٍ عىل فلق☺ رسول اهللا
  .)٢( »ُالَّجَّ الدَ إذا خرجُ املدينةُاألرض

 ُاعةَّ الـسَ حتى تقوم، وال تكونٌَةتنِما كانت ف «:☺ ثم قال رسول اهللا
 ٍكم بـيشءَّخـربنُ أل،هَتّمُ أَرَّ قد حذَّ إالٍّن نبيِ وما م،ِالَّجَّ الدِن فتنةِ مُأكرب
 ُدَأشـه «:م قـالث ،- يده عىل عينهَثم وضع - »ه قبيلَتَّمُ أٌِّيه نب بَخربَما أ

 .)٣( »َعورُليس بأ  أن اهللاَ
- عـني،عبَّ عن الـش،الدُ عن جم،نا أبو أسامةث ،رَعمَ إسامعيل أبو م  

 َّ وإن،ُعـورَإنـه أ« : فقـال،َالَّجَّ ذكر الـد☺ أن رسول اهللا ،][ ابرَج
    .)٤( »َ بأعورَليس م ُكَّرب

                                         
 الـشق،: قْلـَ والف ..الربـوتني بـني رضاأل مـن املطمئن: )َالفلق): (٥/٢٣٠ (»الصحاح«  ويف ) ١(

  اهـ  .شقوق أي فلوق، فيها ةَّرحب مررت :يقال
ِّكل ىلع، ُالَّجَّ الدَ إذا خرج،ُ املدينةُ األرضِتَعمِن«:  له تتمة»املسند«ويف    )٢( ٌملك ِأنقاهبا ِمن ٍنقب ُ َ  ال َ

ُيدخلها ُ ٌمنافقة  والٌمنافق يبقى ال ،ٍرجفات ثالث بأهلها ُدينةامل َرجفت كذلك كان فإذا ،َ  خرج َّإال ُ
ُخيرج َمن :يعني – ُكثرأو ،إليه ِالتخليص ُيوم وذلك ،النساء -ليهإ ُ  َبثاخل ُدينةامل ِتنفي َيوم وذلك ،ِ
ُالكري ينفي كام

 ،سـاج مـنهم ٍرجـل ِّكـل عـىل ،ِاليهود نِم ًألفا سبعون معه يكون ،ِديداحل خبث ِ
ُفترضب ،ُحمىل وسيف َ ُرقبته ُ ب ذاهب َ  .فذكره: ..  قال ثم ،»ُّالسيول ُجمتمِع عند ذيلا ِالرضَّ

قال ابن كثري . ، يف إسناده انقطاع؛ لكن يشهد لصحته كثري من األحاديث)١٤١١٢(   رواه أمحد )٣(
َّتفرد به أمحد، وإسناده جيد، وصححه احلاكم): ١٩/١٦٧( »داية والنهايةالب«يف   اهـ  . َّ

 مـن طريـق جمالـد »ُّالـسنة«روى عبداهللا بن أمحد يف ): ١٩/١٦٨ (»البداية والنهاية«  قال ابن كثري يف )  ٤(



    
   

٣٨٨ 

- حـدثنا بقيـة: قـاال،هّبَر  ويزيد بن عبد،يحُيوة بن رشَنا حث ، أيب ُ ،
  عـن، عن عمرو بـن األسـود،عدانَ عن خالد بن م، بن سعدُريِحدثني بح

 إن : أنه قال،ت ِامَّ عن عبادة بن الص، أنه حدثهم،ميةُادة بن أيب أُجن
 أن ُيتِشَ حتى خـ،ِالَّجَّكم عن الدُثتّ حد]قد[إين  «: قال☺ رسول اهللا

كـم لـن َّ وأن،َ بـأعورَليس  أن ربكم  فاعلموا،ُرَعوَ أٌعدَ ج؛لواِعقَال ت
 .)١( »وتواَكم حتى متَّتروا رب

- بنُمرةَنا ضث ،ٍجاع بن الوليد بن قيسُكوين الوليد بن شَّام السَ أبو مه ُ 
 ،يِمرو بن عبداهللا احلـرضمَ عن ع،ثِّدُ حي)٢( يباينَّس الُ سمعت: قال،َبيعةَر

 ما ِِهطبتُ خُ فكان أكثر☺سول اهللا  خطبنا ر:قاليل ِمامة الباهُعن أيب أ
 ،كمُّ أنا رب: فيقول،يِّثنُأنا نبي ثم ي : فيقولُبدأَإنه ي «: قال،الَّجَّنا الدُرّذُحي

 ،َ بأعورَ ليس  وإن ربكم،ُرَ وإنه أعو،حتى متوتوا كم َّولن تروا رب
)٣( »هِل يف وجهُه فليتفَيِن لقَم

.    

- عبةُنا شث ،نا حممد بن جعفرث ، أيب.  

،ُثِّدُ أنس بن مالك حيـُسمعت : قال، عن قتادة،عبةُ حدثني ش، 
                                         

 .   نإسناده حس: وقد قال قبله فيام رواه البزار من نفس الطريق. فذكره.. عن الشعبي عن جابر
ِالـدجال َمـسيح َّإن«: بنفس اإلسناد، وعنـده زيـادة وهـي) ٢٢٧٦٤(  رواه أمحد ) ١( َّ ٌرجـل َّ ٌقـصري ُ

ِ 
ُأفحج ٌجعد ،َ ُمطموس ،ُأعور َ ِالعني َ ٍبناتئة ليس َ  :ُيزيـد قـال - علـيكم َِسبلُأ فإن ،َحزاءج وال ،َِ
 .، وذكر نحوه» ..ا فاعلمو – ربكم

 ).٤٣٧ (»ُّالسنة«يب عاصم يف ، وابن أ)٤٣٢٠(  ورواه أبو داود 
 زرعـة أبـو ،الـسيباين عمـرو أيب بـن حييى: وهو. ، وما أثبته ممن خرجه)الشيباين): (أ ، ب(  يف ) ٢(

 ).٣١/٤٨٠ (»هتذيب الكامل«ترمجته يف . احلميص الشامي
 ، واحلـديث)٤٠٠ (»ُّالسنة«، وابن أيب عاصم يف )٤٠٧٧(، وابن ماجه )٤٣٢٢(   رواه أبو دواد )٣(

 .صحيح، وقد تقدم نحوه



 
   

٣٨٩ 

 ،َابَّذَ الكَه األعورَتّمُأ َرَنذَ وقد أَّ إالٍّن نبيِما م «:☺  قال رسول اهللا:قال
      .)١( »ٌِر كاف:ينيهَ بني عٌكتوبَ م،َ بأعورَليس كم َّ وإن رب،ُأال إنه أعور

- ْبن هب نا عبداحلميدث ،مِم بن القاسِنا هاشث ، أيب  ،وشبَنا شهر بن حث ،ٍامَرَ
ة َّرَا مـًسِ جملـَ جلـس☺ اهللا َ أن رسـول: يزيـدُحدثتني أسامء بنت :قـال

 َ ليس،ٌصحيح  واعلموا أن اهللاَ «: فقال،ِالَّجَّ الدِثهم عن األعورِّدُحي
 يقرأه ،ٌِر كاف:ٌكتوبَينيه م بني ع،ِ العنيُ ممسوح،ُ أعورَالَّجَّ وأن الد،َبأعور

)٢( »ِب كاتِ وغريٍِب كاتٍ مؤمنُّكل
.

 
 

- عـن صـالح،حدثني أيب،  سعدبننا يعقوب بن إبراهيم ث ، أيب  - 
 : قـال، -مرُ ابن ع:يعني - أن عبداهللا ،نا نافع، ث- ابن كيسان :يعني

 ،َ ليس بأعور إن اهللاَ «: فقال،َالَّجَّ الدَ فذكر املسيح☺قام رسول اهللا 
)٣( »فيةا طٌنبةِه عَ عينّ كأن،منىُ اليِ عنيُ أعورَالَّجَّ الدَ املسيحَّ إنَّأال

.  

- مـر  ُ ع: عن أخيه،نا عاصم بن حممدث ،نا يعقوب بن إبراهيمث ، أيب
قال عبداهللا  : قال،مر بن حممدُ أبا ع-  ابن زيد :يعني -]عن حممد[، بن حممدا
ن ِداع مـَ وال نـدري أنـه الـو،ِ الـوداعِةَّ بحجُثّحدُ كنا ن،مر ُبن عا

                                         
 ). ٤٣١٦(، وأبو داود )٢٩٣٣(، ومسلم )١٤٠٩٤(  رواه أمحد ) ١(

 ،ظـاهرة كتابـة )كـافر مكتوب عينيه وبني): (١٩/١٩٤ (»البداية والنهاية«قال ابن كثري يف 
 معنويـة ال حسية كتابة أنه عىل ذلك َّدل وقد ،)ر ف ك( :بقوله خربه يف الشارع ذلك حقق وقد

 اهـ. الناس بعض يقوله كام
 ).٦٣٢ (»نن الواردة يف الفتنُّالس« يف الداين، و)٢٧٥٨٠(   رواه أمحد )٢(

َالدجال إن «:من حديث أنس) ١٣٠٨١ (»املسند«  ويف  َّ ُممسوح َّ ٌظفرة عليها ُاليرسى ِالعني َ َ َ َ..« 
 »رشح مـسلم«. حلمـة تنبـت عنـد املـآقي: جلدة تغشى البـرص، وقـال األصـمعي:  والظفرة

)١٨/٦٣ .( 
 . ، وإسناده صحيح)٦١٤٤( رواه أمحد )  ٣(



    
   

٣٩٠ 

 فـذكر ☺ اهللا ُ رسولَ خطب،ِ الوداعِةَّفلام كان يف حج، ☺ اهللا ِرسول
 َّ إالٍّن نبـيِ م  اهللاَُما بعث «: ثم قال،هِ يف ذكرَب فأطنَ،َالَّجَّ الدَاملسيح

َّأمته، ☺ ٌنوح َأنذره  لقد[،تهَّمُأه َرَنذَقد أ  َّوسلم عليهم اهللا َّصىل والنبيون ُ
ِبعده ِمن  َّنيَ فـال خيفـ،ِهن شـأنِ عليكم مَيِال ما خفأ ،هِعدَن بِ مني والنبي]َ

 .)١( » عليكمَ ما خفيأال ،َ ليس بأعور كمَّ إن رب،عليكم
- عـن ،ٍربَامك بـن حـِ عـن سـ،عبةُنا شث ،نا وهب بن جريرث ، أيب 

 ُعورَأ «: فقال،َالَّجَّالد ☺  ذكر النبي: قال،عن ابن عباس  ،كرمةِع
مـا إ ف،نَطَبن قاى َّزُ العُ عبد:جالكم بهِه رَشبَ أ،ٌةَلَصَه أَ رأسَّأنَ ك،ٌانَجِه
    .)٢( »َليس بأعور م ُكَّ ربَّ فإن،ُكَّلُ اهلَكَلَه

- ابـن عن  ،عن نافع ،أنا حممد بن إسحاق ،نا يزيد بن هارونث ، أيب
ه َ وصـفَّ قـبيل إالٌّم يكن نبيـل] إنه[«: ☺  قال رسول اهللا: قال،مر ُع
 إنـه ؛ن كان قبيلَفها مِصَم يـ لًةَفِه صَّنَفِ وألص،-الَّجَّ الد:يعني -ه ِتَُّمأل

 .)٣( »ٌ طافيةٌنبةِكأهنا ع منىُه اليُعين ،َ بأعورَليس  اهللاَ ]إن[و ،ُأعور

                                         
 . من طريق املصنف) ١٠٤٧ (»اإليامن«  رواه ابن منده يف ) ١(

 .»املسند«من [ ] وما بني ). ٤٤٠٢(، والبخاري )٦١٨٥(  ورواه أمحد 
 .، وهو حديث صحيح)٢٨٥٢(  رواه أمحد ) ٢(
 .وهذا إسناد جيد حسن): ١٩/١٧٣ (»والنهايةالبداية «قال ابن كثري ). ٤٨٧٩و٤٨٠٤(رواه أمحد  )  ٣(

 كأهنـا «:قولـه معنى وهو ،ٌناتئة املنظر شنيعة عوراء الواحدة وعينه): ١٩/١٩٤(ً   وقال أيضا 
 ويف فيهـا، ضـوء ال :فمعناه ،»طافية «:ذلك روى ومن ،املاء وجه عىل طافية :أي ،»ٌطافية عنبة

 .كلَّالش بشعة :أي ،»صَّصَُجم حائط عىل نخامة كأهنا «:اآلخر احلديث
 تكون أن اّفإم ،رسىُالي ء يف بعضهااوج ،عوراء منىُالي عينه أن األحاديث بعض يف ورد وقد
 العـور معنـى ويكـون ،العينـني مـن ٍّكل يف ٌلِحاص َالعور أن أو ،حمفوظة غري الروايتني إحدى
   =              .والعيب النقص



 
   

٣٩١ 

- كان  : قال،اهدعن جم ، أنا ابن عون،نا إسامعيل بن إبراهيمث ، أيب
 ،ٍ يـومَ فخطبنا ذات،َِنينِسِست  ِا علينا يف البحرًة أمريّميُيب أَنادة ابن أُج

 َ حدثنا ما سمعت:فقلنا ☺ن أصحاب النبي ِ مٍ دخلنا عىل رجل:فقال
   ]أ/٦٣[. ☺ رسول اهللا ]نِم[

كم ُنـذرُ أ،َ املـسيحمكُرِنـذُأ «: فقـال☺ فينـا رسـول اهللا ])قام([ :يقول
   لـيس اهللاُ،َلـيس بـأعور   فاعلموا أن اهللاَ،ٌوحُسَ ممٌو رجل ه،َاملسيح
)١( » ]َعورأ ب اهللاَُليس[ ،َبأعور

.   

- عـن ، ومنـصور، عـن األعمـش،فيانُ أنا س،زاقَّنا عبد الرث ، أيب 
ن ِ مـٌا ورجـلنـ أُ ذهبـت: قـال،ة األزديّيـَمُنادة بن أيب أُعن ج ،اهدُجم

 النبي َ حدثنا ما سمعت: فقلنا،☺نبي  الِابن أصحِ مٍ إىل رجلِاألنصار
 ،اًقَّصدُإن كان عندك م] و[ ،دثنا عن غريهُ وال حت،الَّجَّ يذكر يف الد☺
م يكن ـ فإنه ل،- اًثالث - َالَّجَّكم الدُرِنذُأ «:فقال ☺ خطبنا النبي :قال
 ُ ممسوح، آدم،ٌعدَج وإنه ،ُةَُّمها األُ وإنه فيكم أيت،هَتَّمُه أَرَنذَ قد أَّ قبيل إالٌّنبي

ن ِ مـٌ ومعه جبل،]ٌه نارُت وجن،ٌه جنةُارنف[ ،ٌارن وٌّة معه جن،رسىُالعني الي
 عىل ُطَّسلُ وإنه ي،َجرَّ الشُِتنبُ وال ي،َ املطرُِرطمُ وإنه ي،ٍن ماءِ مٌرَ وهن،ٍبزُخ

                                         
:  اهللا رسـول قـال: قـال ¶ عبـاس نابـ عن  ..الطرباين رواه ما اجلواب هذا ويقوي

 عنبة كأهنا واألخرى اليمنى، عينه مطموس شجرة غصن رأسه كأن أخن هجني جعد الدجال«
 وعىل ،»ريُد كوكب كأهنا األخرى وعينه «:املتقدم احلديث يف جاء قد لكن ...احلديث» طافية

 نفـسها، يف عوراء الواحدة العني أن املراد يكون أن وحيتمل ا،ًغلط الواحدة الرواية فتكون هذا
  اهـ.بالصواب أعلم وتعاىل سبحانه واهللا ،انربازها باعتبار عوراء واألخرى

 .من طريق املصنف) ٦٤ (»احلجة يف بيان املحجة«   رواه أبو القاسم األصبهاين يف  )١(
 .، وهو حديث صحيح)٢٣٦٨٣و٢٣٠٩٠(ورواه أمحد 



    
   

٣٩٢ 

 ربعـنيَ أِ يف األرضُثُمكـَ وإنـه ي،هـاِ عىل غريُطَّسلُ ال ي،هاُتلفُ فيٍنفس
 َ مـسجد:َدِ مـساجَربعـةَ أُبُ ال يقر،)٢( ٍلَنهَ مَّ فيها كلُغُ يبل،)١( اًصباح
ه َّبُ ومـا شـ، األقـىصَ واملسجد،ِورُّ الطَ ومسجد،ِ املدينةَ ومسجد،ِاحلرام

)٣( » ليس بأعور كمَّ فإن رب،عليكم
. 

- ابن زكريا:يعني -نا إسامعيل ث ،ازَّاح البزَّبَّ أبو جعفر حممد بن الص  
 بنـت َعن أسامء ،وشبَ عن شهر بن ح،ثيمُ عن عبداهللا بن عثامن بن خ،-

 : فقـال،الَّجَّ أصـحابه الـدُرِّذُ حيـ☺ سمعت رسول اهللا : قالت،يزيد
ها ُيتَ وهو فيكم أ،هَ قومَرَ قد أنذّ نبيُّنه كلإ و،َالَّجَّ الدَكم املسيحُرِّحذُأ«

 ُ يكون: قبيل لقومهمُء األنبياِم حتكـه ما لِن نعتِ وسأحكي لكم م،ةُّماأل
  .»)٤(ٍِر ذي حافّ كلَ حتى هيلك،ٍبْدَ جَ سننيِهِروجُقبل خ

     ؟ املؤمنون ُ يعيشَِم يا رسول اهللا ب: فقال،ٌفناداه رجل
 ،َبـأعور   اهللاَُ وليس،ُرَ وهو أعو،ُ ثم خيرج،ُ به املالئكةُمما يعيش« :قال

 مـن ُأكثـر ،ٍبِ وكاتـٍّيّمـُ أنِ مـٍ مؤمنُّه كلؤ يقر،ٌِر كاف:ٌ مكتوبِ عينيهَبني

                                         
 يف ُلبثـه ومـا :اهللا رسـول يا قلنا:  قالسمعان من حديث النواس بن ) ٧٤٨٣(وعند مسلم   ) ١(

ٍكسنة ٌيوم ،ًيوما أربعون« :قال؟ ِاألرض َ َ ٍكجمعة ٌويوم ،ٍكشهر ٌويوم ،َ َ ُوسائر ،ُ ِامهيأ ِ  . »كأيامكم ِ
ٍكسنَة يذلا ُاليوم لكذف ،اهللا رسول يا :قلنا  َ ُاقدروا ،ال« :لاق  ؟ٍيوم ُصالة فيه ِأتكفينا َ  .»َقدره له ُ

ُنهلَمـال   ()٢( ُاملورد: )َ ُمنازل صارت حتى ،ِ  ). ٤/٥١ (»العني«   .مناهل ِاملياه عىل ُّالسفار ِ
 .، وإسناده صحيح)٢٣٦٨٥(و) ٢٣٦٨٤(   رواه أمحد )٣(
ُواحلافر): ٣/٢١٢ (»العني«    يف )٤( َّالدابة : ِ ّ. 

 بـني إن «: من حديث أسامء بنت يزيد عن النبي) ٢٧٥٧٩ (»املسند«   ويف لفظ عند أمحد يف   
َسنني َثالث يديه ُمتسك ٌسنة :ِ ُالسامء ُِ َثلث ُواألرض ،ِقطرها َثلث َّ ُمتسك :ُوالثانية ،اِنباهت ُُ ُالـسامء ُِ َّ 

َقطرها ثيُلُث َثلثي ُواألرض ،ِ ُالسامء ُكِسُمت :والثالثة ،ِنباهتا ُُ َقطرها َّ  فـال ،َّكله َنباهتا ُواألرض ،َّكله َ
َيبقى ُذات َ ٍرضس َ ٍظلف ُتذا وال ،ِ ِالبهائم ِمن ِ  .»  ..هلكت َّإال ِ



 
   

٣٩٣ 

 ،ُرِطـُ وهـي ال مت،ُرِطـُ متَامءَّ يـرون الـس،ُ واألعراب،ُساءِّ والن،ُ اليهود:عهَيتب
 .)١(  فذكر احلديث بطوله إىل آخره.»  ..]ُوهي ال تنبت[ ،ُ تنبتُواألرض

- صني بـن ُهيل بن حـُ إبراهيم بن إسامعيل بن حييى بن سلمة بن ك
 بنـت َعـن فاطمـة ، عن عامر الشعبي، عن سلمة،ِ عن أبيه،يبنا أث ،ارحمت

 ،ثنى عليهَ وأ،  اهللاََدِ فحم،ِهرُّ الظَ عندَ املنربَ صعد☺ أن النبي :ٍقيس
 يف ٍفينةَكبـوا يف سـَا رً أن قومـ:اري جاءين فحدثنيَّ الدًيامَإن مت «:ثم قال
 فخرجـوا ،ِر يف البحـٍيـرةِ فـألقتهم إىل جز،يحِّت هبم الـرَفَ فعص،ِالبحر

    ؟ِ ما أنت: فقالوا هلا،َرَ أشعٍةَّ فإذا هم بداب،إليها ]ب/٦٣[

 ما ُرجتَ لو خ:هلم قال ثم«، وذكر احلديث .»  ..َةَاسَّ أنا اجلس:فقالت     
 .»َيبةَ طَريَأهتا رجيل غِطَ وَّا إالً أرضُتركت

 َهِّبُ فـام شـ، فـيكمٌجِ وإنـه خـار،ُيبـةَهـذه ط« :للمدينة ☺فقال النبي 
 .)٢( »َليس بأعور م ُكَّ فاعلموا أن رب،عليكم

                                         
  ).٢٤/١٦٩/٤٣٠( »املعجم الكبري«  رواه الطرباين يف ) ١(

 وال ، وفيـه شـهر بـن حوشـب، رواه الطـرباين):٧/٣٤٧ (»جممع الزوائد«   وقال اهليثمي يف 
 .ربعـني سـنةأ ويف هذا ،اً أنه يلبث يف األرض أربعني يوم:حيتمل خمالفته لألحاديث الصحيحة

 اهـ. وبقية رجاله ثقات
 ).٤٣٢٦(، وأبو داود )٧٤٩٦(، ومسلم )٢٧٣٤٩و٢٧٣٥٠و٢٧١٠٢و٢٧١٠١(   رواه أمحد )٢(

 :- وذكر منها-) َّذكر ما يعصم من الدجال): (١٩/١٩٩ (»البداية والنهاية«َ  ذكر ابن كثري يف 
 كـان  هللا رسول أن وجه غري من حاحَّالص األحاديث يف ثبت فقد ،تهفتن من االستعاذة - ١

 . اًأيض بذلك تهّمُأ َأمر وأنه ،الةَّالص يف جالَّالد فتنة من ذّيتعو
وذكـر فيـه . الدجال فتنة من يعصم اًعملي اًحفظ الكهف سورة ِآخر من آيات عرش حفظ - ٢

َحفظ من« :حديث ِ ِسورة من ٍآيات َعرش َ ِالكهف ُ َصمُع َ ِجالَّالد ِفتنة ِمن ِ ثم ذكر اخلالف .»َّ
 .»من أول سورة الكهف«: ، ويف لفظ»من آخر سورة الكهف«: ظ احلديثالوارد يف ألفا
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  ]الرد على اجلهمية [
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  ثنا عبدالرمحن بن مهدي: قاال،ريسَّ وعبداألعىل بن محاد الن،أيب ، 
 إذا : قـال،مـر ُن ععـ ، عن عبداهللا بن خليفـة،َن أيب إسحاقع ،فيانُنا س

 . اجلديدِحلَّ الرِ كأطيطٌطيطَ له أَعِمُ س،ِّ تبارك وتعاىل عىل الكريسَجلس

-  عن سعيد بـن ،هنيُّر الدّ عن عام،فيانُ عن س،نا ابن مهديث ،أيب 
 ال ُ والعـرش،ِع القدمنيِوضَ مُّ الكريس: قال،عن ابن عباس  ،بريُج

 .هَ قدرٌ أحدُرِيقد

-  عن مسلم البطـني،هنيُّ عن عامر الد،فيانُ عن س،نا وكيعث ،أيب ، 
 ،ِيـهَ قدمُعِوضـَ مُّ الكريس: قال،عن ابن عباس  ،بريُعن سعيد بن ج

  .هَ قدرٌ أحدُرِقدَ ال يُوالعرش

 - َةَحـادُنا حممـد بـن جث ، حدثني أيب،مد بن عبدالوارثَّنا عبدالصث ، أيب، 
 ][ وسى األشـعريُعن أيب م ،ٍمريُامرة بن عُ ع عن،ٍهيلُعن سلمة بن ك

 .ِحلَّ الرِ كأطيطٌطيطَ وله أ،ِوضع القدمنيَ مُّ الكريس:قال

- عن أيب مالك يف قولـه  ،يِّدُّ عن الس،نا إرسائيلث ،نا رجلث ، أيب

                                         
  .االبتعاد عنه إذا سمع بخروجه - ٣

ٍحصني بن عمران عن »املسند«  ففي  ُ  اهللا رسول الق :قال  :»َسمع َمن ِ ِبالدجال َ َّ ، هنم فلينأ َّ
َالرجل فإن - ُيقوهلا ًثالثا - ُ ُيتبعه ْيأتيه َّ ِ ُحيسب هوو َّ ٌصادق هنأ ِ ُيبعث بام ِ َ ِالشبهات ِمن به ُ ُّ« . 

 . وهذا إسناد جيد): ١٩/١٩٠(     قال ابن كثري 
 من حديث أيب هريرة ومسلم البخاري يف روي فقد.  تعاىل اهللا رشفهام ومكة املدينة ىكنُس - ٤

 النبي قال: قال  :»ِنقابأ عىل  .»الَّجَّالد وال ،ُالطاعون يدخلها ال ٌمالئكة املدينة َ



 
   

٣٩٥ 

: MÇ  Æ    Å  Ä  L ]التـي َخرةِّالص إن :قال، ]٢٥٥ :البقرة 
 ،ِن املالئكـةِمـ ٌهـا أربعـةِائَ عىل أرجِنتهى اخللقُ وم،ِابعةَّ السِ األرضَحتت
 ،ٍووجـه نـرس، ٍسـدَ ووجـه أ،ٍ رجلُ وجه:ٍ وجوهُنهم أربعةِ مٍلكَ مِّلكل

 ،ِمواتَّ والــسِ عليهــا قــد أحــاطوا بــاألرضٌ فهــم قيــام،ٍووجــه ثــور
  .ِرشَ والكريس عند الع،هم حتت الكريسُورؤوس

 .ريسُ عىل الكِ رجليهٌعِ وهو واض:قال

 - أيب  عن ،نا سعيدث ، عجالن]ابن[نا ث ،نا حييى بن سعيدث ، أبو خيثمة
 وال ،َ الوجـهِنـبَكم فليجتُ أحدَإذا رضب«:  قال☺ عن النبي ، هريرة
 .)١( » وجهكََهشبَن أَ مَ ووجه، وجهك اهللاَُحَّ قب:ُيقول

- عن  ،ٍطية بن سعدَ عن ع، عن األعمش،نا جريرث ،ربَهري بن حُ ز
كم أخــاه ُ أحــدَإذا قاتـل «:☺ قـال رســول اهللا : قــال][ أيب سـعيد

 . »ه الوجِقَّفليت ]أ/٦٤[

- أبيها عن  ،عدانَ خالد بن مُ بنتُ حدثتنا عبدة،غريةُنا أبو املث ، أيب
 سـبحانه وتعـاىل َمحنَّ إن الـر: أنه كان يقـول،-  عدانَبن ما:  يعني-  خالد

 َ حتـى إذا قـام، املـرشكونَ إذا قـامِهـار النَِّلّن أوِ مِلعرش اِلةَ عىل محُلُيثقَل
 .)٢ (ِرشَلة الع عن محَفِّفُ خ :حونِّسبُمـال

                                         
ن إف( :وزادوا فيه) ٦٧٤٨(، ومسلم )١٧٣ (»األدب املفرد«، والبخاري يف )٩٦٠٤(ه أمحد   روا) ١(

ِ خلق آدم عىل صورتهاهللا َ َُ َ  .َّوهذا موطن الشاهد من إيراد املصنف هلذا احلديث هاهنا). َ
 .التعليق عليه) ٤٨٠(وقد تقدم .  ًيف صحيحه خمترصا) ٢٥٥٩(واحلديث رواه البخاري   

). ٣٤٦ (»ُّالسنة«وحرب الكرماين يف . من طريق املصنف) ٤٤( للدشتي »د هللا تعاىلإثبات احل«   )٢(
 ).٣/٢٦٩ (» اجلهميةبيان تلبيس«: وانظر



    
   

٣٩٦ 

 - عن قتادة واحلسن يف قوله ،رَعمَ مأنا ،نا عبدالرزاقث ، أيب : M  {
�  ~  }  |L ]ةَعس النَّ:ُةنَِّ الس:قال ،]٢٥٥:البقرة.  

- أيب[ ابـن :يعني -  عن جعفر،نا أشعثث ،امنَ بن ينا حييىث ، أيب[ 
إرسائيـل نـو َ قالـت ب: قـال،-ٍبـريُ ابن ج:يعني -عن سعيد  ،- غـريةُامل

  ؟  كُّ ربُ أينام:ملوسى 
 ومهـا ِّلَ فـص،ًا ماءمه فامألِجاجتنيُ خذ قدحني ز،موسى  يا: فقال:قال

  ؟تانُ يثبَ فانظر،يف يديك
 ِ لـضاعت؛ُمـتِ يـا موسـى لـو ن: فقـال،تا فانكـرسَ فنعس،ِّصيلُفقام ي

 .)١( ُ واألرضُمواتَّالس
                                         

 والتابعني َّوقد دل هذا األثر عىل نسبة الثقل هللا تعاىل، ويشهد هلذا كثري من اآلثار عن الصحابة
 وعكرمـة، بـرصي، وجماهـد،، وعن كعب األحبار، واحلـسن الكابن مسعود، وابن عباس 

= أثبت ابن  ، وقد ]٩٠:مريم[  M   ¬  «  ª  ©L : ذكروا ذلك يف تفسري قوله تعاىل
ص  (»النونيـة«ّابن القـيم يف ، و)٣/٢٦٨ (» اجلهميةبيان تلبيس«تيمية الثقل هللا تعاىل يف كتابه 

عليق عىل كتـاب وقد مجعت أقوال أهل العلم يف إثبات هذه الصفة هللا تعاىل يف الت. )١٠٠-٩٩
 .ً، وسيأيت قريبا بعضها)٤٤( للدشتي حتت أثر رقم »إثبات احلد هللا تعاىل«

 ).٤/٢٧٦ (»احللية«   )١(
 .عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس ) ٢٥٨٠(وهو يف تفسري ابن أيب حاتم 

 .  عن عكرمة) ١/١٠٢(ويف تفسري عبدالرزاق 
 عـن سـعيد )٧٨ (»األسامء والـصفات«يف   والبيهقي،)١١٩ (»العظمة«أبو الشيخ يف ورواه 

 .  عن أبيه ،بن أيب بردةا
 .َّوضعفه) ٧٩ (»األسامء والصفات«، والبيهقي يف )٦٦٦٩(ً   وقد روي مرفوعا؛ رواه أبو يعىل 

 من وغلط،  اهللا رسول عن احلديث هذا يثبت  وال):٢٨-١/٢٧ (»العلل املتناهية«قال يف 
فـذكره، ..  جبـري بـن سـعيد عن» نةُّالس «كتاب يف حنبل بن دمحأ بن عبداهللا روى وقد  ..رفعه
 اهـ .  باهللا االّهُج كانوا القوم فإن ،الصحيح هو وهذا: وقال

ًوقد ضعفه مرفوعا إىل النبي  َّ٦/٥٥٨(» التفسري« يف بن كثري ا(. 



 
   

٣٩٧ 

-  عـن أيب صـالح يف  ،مـالـَ أنا إسامعيل بن س،شيمُنا هث ، أيب
 ٌةَ هبج:M     +L  :قال ،]القيامـة[ :  M    +    *  )     ,           /  .      -Lقوله 

 .M /  .      -       L  ، عمةن النِِّ مهبام هي في

- بن : يعني- مّنا سالث ،ُمي األكربَّقدُ املّ عبداهللا بن أيب بكر بن عيل 
 :  M�  ~  }  |  {L قتادة يف قـول اهللا ُسمعت : قال،- طيعُأيب م
  .عاسُ ن:قال

 - عن أيب صالح يف قوله  ،نا إسامعيلث ،عاويةُنا أبو مث ، أيب: M  )

,    +    *            /  .      -L ،قال:  M     +L :ٌةنََسَأي ح،  M        /  .      -L.   

 - عن احلسن يف قوله  ،نا املباركث ،نا خلف بن الوليدث ، أيب: M  )

   ,    +    *    /  .      -L نها اهللاَُّحس] و[ ، احلسنة:ُةِارض النَّ:قال  َِّظربالن 
َا أن تنرضهل قَُّ وح،ا ِّإىل رهب  .)١(  وموالها اِّ إىل رهبُرُ وهي تنظ،َ

- عن ، عن عبداهللا بن حييى، عن جابر،فيانُنا سث ،نا وكيعث ، أيب 
 .  بهئتلُ مم:قال] املزمل[  :MÁ    À  ¿Lعن ابن عباس  ،كرمةِع

- فيانُن سع ،نا وكيع، ثعمرَر إسامعيل بن إبراهيم بن مَعمَ أبو م، 
 .)٢(  بهٌثقلةُ م:قال MÁ    À  ¿L  :كرمةِ عن ع،يفَصُعن خ

-  َكرمةِعن ع ،فيانُ عن س،-  ببغداد -  علينا وكيعه أمال: قال،أيب: 
 MÁ    À  ¿L بهٌئتلُ مم:قال . 

- عن قتادة، عن سعيد،نا عبدالوهابث ، أيب :  MÁ    À  ¿L 

                                         
 

 

 .ه موقرةُمثقلة ب: ، وزاد فيه)١٥/٦٤٩ (»تاريخ بغداد«، و)١٣٨-٢٩/١٣٧( الطربي »تفسري«  ) ٢(



    
   

٣٩٨ 

 . بهٌثقلُ م:قال

- نا أبـو ث ،ريعُيزيد بن ز ]ب/٦٤[ نا ،واريريَمر القُبيداهللا بن عُ ع
 . به موقرةٌثقلةُ م:قال MÁ    À  ¿L  : احلسنُمعتَ س:قال ،رجاء

- عن احلسن يف قوله  ،نا أبو رجاءث ،نا إسامعيل بن إبراهيمث ، أيب
:  MÁ    À  ¿L وقرةُ به مٌثقلةُ م:قال. 

-  أبـا رجـاء ُسـمعت : قـال،عبةُنـا شـث ،نا حممد بن جعفرث ،أيب 
  . بهٌثقلُ م:قال MÁ    À  ¿L  : عن احلسن،ثّدُحي
 - عن إبراهيم،ةزمحنا أبو ث ،نا محاد بن سلمةث ،ِّيلـُُبيبان أبو حممد األَ ش ، 

 ُتيـتُأ« : قـال☺ن النبـي أ ،] [عن ابـن مـسعود ،عن علقمة بن قيس
 ٍلُ عـىل رجـُ بنا فأتيـتَفسار: قال ، جربيل َ خلفُبتِ فرك؛ِاقُبالرب
   ؟ُن هذا يا جربيلَ م: فقال،ِّصيلُ يٍقائم

ل َ سـ: فقـال،ِكةَ ودعا يل بالرب، يبَبَّ فرح.☺ حممد َ هذا أخوك:قال
   ؟ُن هذا يا جربيلَ م: فقلت.َرسُ اليَِكتَُّمأل

 .خوك عيسى َ هذا أ:قال
 ،- يبانَ عىل شَئِرُوق - ،اً صوتُ فسمعت،ناِم رسُ ث:قال
 .» ؟اًرُّمَذَوت« :قال
 .احلديث يبان ببقيةَ ثم حدثنا ش، عىل شيبانَئرُإىل ها هنا ق،  نعم:قال
   ؟ن هذا معك يا جربيلَ م: قال،ٍ عىل رجلُفأتيت «:قال
  .☺ ٌ هذا أخوك حممد:قال
  .رسُ اليَِكمتُل ألَ س: يلوقال، ِ ودعا يل بالربكة، يبَبَّ فرح:قال



 
   

٣٩٩ 

 .»  هذا أخوك موسى:فقال   ؟ُن هذا يا جربيلَ م:فقلت
   ؟هُرُّمَذَه وتُوتَ ص]كان[ن َعىل م «:فقلت: - يبانَ عىل شئرُم قُث

  .»نه يعرف ذلك منهإ ، نعم: قال ؟ُرَّمَتذَي ه ِّبَ عىل ر:فقال
  .)١(  كذا سمعته:يبانَوقال ش، يبانَ عىل شئرُإىل هنا ق

- بـن ا عـن حممـد ،سلمُنا الوليد بن مث ،ارجة أبو أمحد اهليثم بن خ
أليب  ☺ قال رسـول اهللا : قال، عن أيب هريرة ،يُقربَ عن امل،جالنَع

  :ٌّ حقَّعلم أهننا ٌثالث «: ٍبكر
  ،ازِهبا ع  ه اهللاَُزاد َّ إال؛ يبتغي هبا وجه اهللا تعاىلٍةَظلمَ عن مٌرجلما عفا 

  ،اً هبا فقر ه اهللاَُ زادَّ إال؛ٍب مسألةه باِ عىل نفسٌ رجلُوال يفتح
 ه اهللاَُ زادَّ إال؛ً هبـا كثـرةُسِ يلتم،ٍةَ صدقَ بابِهِ عىل نفسٌ رجلُوال يفتح
 ٢( »ًثرةَهبا ك(. 

                                         
  ). ٤/٦٠٦(، واحلاكم )١٠/٨٤/٩٩٧٦ (»الكبري«، والطرباين يف )٥٠٣٦ (»مسنده«رواه أبو يعىل يف )  ١(

 ميمـون محـزة أبـو بـه تفـرد حـديث هذا): ٤/٦٠٦(قال احلاكم . يف إسناده أبو محزة وهو ضعيف 
 اهـ. املعراج ذكر يف نالشيخا خيرجها مل بزيادات أتى وقد ،فيه أئمتنا أقاويل اختلفت وقد، األعور

 محـزة أبـو ّإال عنـه يـروه مل ،بـراهيمإ حـديث مـن غريـب): ٤/٢٣٥ (»احللية«وقال أبو نعيم يف 
ـ . سلمة بن محاد وعنه ،ميمون :واسمه ؛األعور    اه

، )الزوائـد/٣٠٥ (»مـسنده«ًخمتـرصا، واحلـارث يف ) ٤٨٩٦(، وأبو داود )٩٦٢٤(  رواه أمحد ) ٢(
 ). ٣٥٨٦ (»ُّرشح السنة«، والبغوي يف )٧٧١٦ (»الشعب«والبيهقي يف 

عن الليث بـن سـعد، عـن سـعيد املقـربي، ) ٢/١٠٢ (»التاريخ الكبري«ورواه البخاري يف 
عـن : وقـال ابـن عجـالن: وقـال البخـاري. ًعن بشري بن حمرر، عن سعيد بن املسيب مرسال

 اهـ . ، واألول أصح، عن النبي سعيد، عن أيب هريرة 
 .اإلرسال) ٨/١٣٥ (»العلل«ارقطني يف وكذا رجح الد

 .   لكن للحديث شواهد ومتابعات يرتقي هبا إىل االحتجاج به



    
   

٤٠٠ 

- نا يزيد ث ،ادَّبَاد بن عَّبَ حدثنا ع،بالنَ أبو إسحاق إبراهيم بن زياد س
 ، إلبـراهيمُةَّلـُ اخل:قـال ، ٍ عـن ابـن عبـاس،كرمةِ عن ع،ٍبن حازما

☺ ملحمد ُؤيةُّ والر،موسىـ لُوالكالم
 . 

- حممد بن جعفر الوركاين . 
   نا إسامعيل بن زكرياث :قاال، -موىل بني هاشم  -ار  حممد بن بّك، 

  إن اهللاَ:قال عن ابن عباس  ،عن عكرمة ،]أ/٦٥[ عن عاصم األحول
 واصـطفى ،ِ واصـطفى موسـى بـالكالم،ِةّلـُاصطفى إبراهيم باخل 

 .ؤيةُّبالر ☺ا ًحممد
 - عـن ، حـدثني أيب،امَشِعاذ بن هـُنا مث ،يريِمر القوارُبيداهللا بن عُ ع 

 ُةّلـُ أتعجبون أن تكـون اخل: قال،عن ابن عباس  ،كرمةِ عن ع،قتادة
 .)١( ☺د محمـ لُؤيةُّ والر،موسىـ لُ والكالم،َإلبراهيم

- يعنـي- عـن عاصـم ،نا إسامعيل بـن زكريـاث ،ارمد بن بكَّ حم  :
 حممد َ رأى: قال،عن ابن عباس  ، وعكرمة،عبيَّ عن الش،- األحول

                                         
 :وملتنه شواهد صحيحة، ومنها  

ْنقـصت ما «: قال، عن النبي عن أيب هريرة ) ٦٦٨٤(، ومسلم )٧٢٠٦(ما رواه أمحد  َ 
ٌصدقة ٍمظلمة عن ٌرجل عفا وال ،ٍمال ِمن َ َ  .».. زاِع اهللا َزاده َّإال َ

ُيفتح ال «: قال، عن النبي عن أيب هريرة ) ٩٤٢١(وما رواه أمحد  َ ِنفـسه عـىل ُنـساناإل َ ِ 
ٍمسألة َباب ٍفقر َباب ليهع اهللا َفتح َّإال َ  .احلديث. ».. َ

 اهللا رسـول سمع أنه:  األنامري كبشةعن أيب . حسن صحيح: وقال) ٢٣٢٥(  وما رواه الرتمذي 
وال ،ٍةَصـدق نِمـ ٍعبـد ُمـال َصَقَن ما :قال فاحفظوه اًحديث مُثكِّحدُوأ َّعليهن ُمِسقُأ ٌثالث «: يقول 

 .  »ٍفقر َباب ِعليه اهللاُ َفتح َّإال ٍلةأسَم َباب ٌبدَع َفتح وال ،ازِع اهللاُ ُهَادَز َّإال عليها َصرب ًةَمَمظل ٌعبد َظلم

 
 



 
   

٤٠١ 

 .)١( ه َّبَ ر☺

-] عـن  ، عـن عاصـم، حدثنا إسامعيل، حممد بن جعفر الوركاين
   ].هّبَأى حممد رَ ر: عن ابن عباس قال،الشعبي

- قـال،]ف[اَّعن أيب عط ،نا اجلريريث ،نا يزيد بن هارونث ،حدثني أيب : 
 يف ،ِخرةَّ إىل الـصُهَ ظهـرٌِدسنُ وهـو مـ،هِالتوراة ملوسى بيد   اهللاَُكتب

 .جابِ احلَّه إاله وبينَ ليس بينَ،ِ القلميَفَ يسمع رص،ٍّرُن دِ مٍألواح

- عطـاء عن،نا أبو عوانةث ، البرصيئقرُ إبراهيم بن احلسن امل  - 
 قـال : قال،عن أيب هريرة  ،سلمُ أيب مِّ عن األغر،- ائبَّ ابن الس:يعني

ــاءِالك ]إن[: يقــول  إن اهللاَ«: ☺رســول اهللا  ــَدِ رَربي  َظمــةَ والع،يِائ
  .)٢( »ِه يف النارُيتَنهام ألقِا مًدِعني واحَ فمن ناز،يِزارإ
- مـرو َ عن ع،األعمش عن ،ريرَنا جث ،رب أبو خيثمةَهري بن حُ ز
 ☺ قام فينا رسول اهللا : قال، عن أيب موسى ،بيدةُعن أيب ع، ةَّرُبن ما

 ُضِفـَ خي،َي لـه أن ينـامِنبغَ وال ي،ُ ال ينام إن اهللاَ« : قال،ٍ كلامتِبأربع
 َ قبـلِ الليـلُ وعمـل،ِ الليـلَ قبلِهارَّ النُ إليه عملُرفعُ ي،هُ ويرفعَسطِالق
 َّكـل )١( هِ وجهـُحاتُبُ ألحرقت سـا لو كشفه،)٣( ُلناره اُابَجِ ح،ِهارَّالن

                                         
 ).٤٤٤ (»نةُّالس«، وابن أيب عاصم يف )٣٢٨٠(   رواه الرتمذي )١(

ًمقيدا برؤية الفؤاد) ٣٥٦(ورواه مسلم    ّ  .بالقلب): ٣٥٥(ويف رواية . ُ
   ).٤٠٩٠(، وأبو داود )٩٧٠٣ و٨٨٩٤ و٧٣٨٢(   رواه أمحد )٢(

ُّالعز«: ولفظه) ١٧٧٣( ورواه مسلم    ُإزاره ِ ُ ُوالكربياء ،ِ َ ِ ُرداؤه ِ ُ َفمن ،ِ ِينازعن َ ُ ِ ُعذبته يُ َّ َ«. 
 . »ُّجابه النور، أو النارِح«   ووقع عند مسلم )٣(

ِوالنور الذي احتجب به سمي نورا ونارا، كام وقع يف لفظه يف احلـديث :     قال ابن القيم  ً ً ّ ُ
، فإن هذه النَّار هـي »ِحجابه النور، أو النار«: الصحيح حديث أيب موسى األشعري وهو قوله



    
   

٤٠٢ 

ُه برصَكَ أدرٍيشء   .)٢( »هَ

 - ابن إبراهيم الكرماين:يعني -  نا حسانث ، أبو اجلهم األزرق بن عيل  
ا ًدثُ أن حمـ، عن أيب حييـى، عن أبيه،-  ٍهيلُ ابن ك:يعني - نا حممد بن سلمة ث ،- 

عبـداهللا بـن قـيس  عـن ، اهلمـداينَةَّرُ عن مـ،هِثرإب يلََممرو اجلَ عن ع،هَثَّحد
 ِ الليـلُ إليـه عمـلُرفـعُ ي، وال ينبغي لهُ ال ينام إن اهللاَ:يقول شعري األ

ُيـضعه ُسطِ القـِهِ بيـد،ه النارُجابِ ح،ِ بالليلِ النهارُرفع إليه عملُ وي،ِبالنهار َ 

                                         
اهــ . ِهلـا إرشاق بـال إحـراق منها، وهي نار صافية ّنور، وهي التي كلم اهللا كليمه موسى 

 ).٥٦٧و٥٦٦(وسيأيت زيادة بيان برقم ).  ٣/١٠٤٠ (»خمترص الصواعق«
قــال اخلــالل يف كتــاب ): ١٤٦-٨/١٤٣ (»بيــان تلبــيس اجلهميــة« يف    قــال ابــن تيميــة )١(

: ُّالسبحات يعني: ، فقال»ألحرقت سبحات وجهه«: ًسألت ثعلبا عن قول النبي .. »ُّالسنة«
أما تـرى : وهذ الذي قال ثعلب معروف، يقول أحدهم. دم املوضع الذي يسجد عليهمن ابن آ

كـل يشء «: فأما قوله: وقال القايض أبو يعىل.. إىل نور هذا املوضع: إىل سبحات وجهه، يعني
 - وذكر قول ثعلـب -أن نور وجهه حيرق ما يدركه من خلقه، : معناه. »أدركه برصه من خلقه

يث، حيث أخـرب أن حجابـه النـار، أو النـور، وأنـه لـو كـشف ذلـك وهذا يطابق معنى احلد
: احلجاب ألحرقت سبحات وجهه التي حجاهبا النور، أو النار ما أدركه برصه من خلقه، قال

 نور سبحاته حترق ما أدركه برصه من خلقه، وقد تقدم أن أبا عبيدة بن عبداهللا بـن مـسعود 
   Mn    m  l  k  j  i  h  g   f   o  :يقرأ كان إذا روى هذا احلديث عن أيب موسى 

  t   s    r  q  pL ]٨:النمل[              
احتجـب اهللا هبـذه النـار عـن خلقـه بقدرتـه ): ٤٧١ص (»الـنقض« يف     قال الدارمي    

 وبـرصه مـدرك كـل ،ه كل ما أدركـه بـرصهللو قد كشفها ألحرق نور الرب وجال، وسلطانه
 لذلك اجلبل خاصة من بـني َّ كام أنه حني جتىل، ويرصفه عام يشاء،ء غري أنه يصيب ما يشا،يشء

 ولـو قـد ، كام صار جبـل موسـى،ا جلميع جبال األرض لصارت كلها دكَّ ولو قد جتىل،اجلبال
ا مما هاله من اجلبـل ممـا رأى مـن ًقِعَ موسى صَّ وإنام خر،ا للجبل جعله دكّ ملوسى كام جتىلَّجتىل

  اهـ. ر يف األرض فصا،َّصوته حني دك
 ).٣٦٦و٣٦٤(، ومسلم )١٩٦٣٢و١٩٥٨٧و ١٩٥٣٠( رواه أمحد )  ٢(



 
   

٤٠٣ 

 . هُرصَ بَدرك ما أ،ِهِ وجهُحةُبَقت سَحرَ أَابَجِ احل لو كشَف،هُعَرفَوي

- عـن أيب  ، عن األعـرج،نادِّ عن أيب الز،يينةُفيان بن عُنا سث ، أيب
 َ قتـلِلنيُجَّالـر ِمـن ُكَضحَ ليـ إن اهللاَ« :☺ به النبي ُغُ يبلهريرة 

 ثم إن ،ً مسلامَ فقتلاً كافرَ كان: يقول،اًال اجلنة مجيعَ فدخ،َرَمها اآلخُأحد
 .)١( »اجلنة  ]ب/٥٦[ هام اهللاَُ فأدخل،َموتَي أن َ قبلَ أسلمَِرالكاف

 - أيب عن  ،عرجاأل عن ،نادِّيب الزأ عن ،فيانُنا سث ،رَعمَ إسامعيل أبو م
 :-  نـادِّ قـال أبـو الز:فيانُقـال سـ -  ☺ قال رسـول اهللا : قال،هريرة 

  .» اجلنة إىلِريانِصَ ثم ي،هَبِا صاحُمهُ أحدُ يقتلِلنيُن رجِم نا ُّ ربَكِحَض«

 - هريـرة عن أيب[ ،ِ عن األعرج،ِنادِّ عن أيب الز،فيانُنا سث ، أيب 
[، فإن اهللاَ، الوجهِنبَجتَ فلي؛كمُ أحدَإذا رضب «: قال☺ عن النبي  

  .»ِه عىل صورتَ آدمَخلق

 - فيان هبـذا احلـديثُوحدثنا سـ -  ،ميديُ سمعت احل: قال، أيب، 
  .ٌِتيينة ساكُ وابن ع، بهُمَّويتكل . وهذا احلقُّ، هذا احلقُّ:يقول

 .)٢( هَ كأنه أعجب، قولهُرِنكُ ما ي:أيبقال 

 - ٍقَّالَبـن عـ صنِثامن بـن حـُنـا عـث ،َةَ أبو أمحد اهليثم بن خارجـ 
 َ كعـبَ لقـيً إن رجـال: يقـول،يـمَوُروة بـن رُ عـُ سـمعت: قال،القريش

                                         
 ).٤٩٢٧-٤٩٢٦(، ومسلم )٢٨٢٦(، والبخاري )٧٣٢٦(  رواه أمحد ) ١(
خلق «: لقد سمعت احلميدي حيرضه سفيان بن عيينة فذكر هذا احلديث: قال أمحد:   وعند اخلالل) ٢(

وسـفيان . -مـن الـشتم:  يعنـي-. ول هبذا فهو كذا وكذامن ال يق: ، فقال»اهللا آدم عىل صورته
 ). ٤١٦-٦/٤١٥ (»بيان تلبيس اجلهمية«ًاهـ نقال من كتاب . ًساكت ال يرد عليه شيئا



    
   

٤٠٤ 

  ؟ن هوِ مم:ٌه كعبَ فسأل، ودعا له حتى أرضاه،اهَّ وحي، عليهَمَّ فسل؛ِاألحبار

  . ِِامَّ الشِن أهلِ مٌ رجل:قال

 ِا بغـريً مـنهم سـبعون ألفـ،ة اجلنَُّين يدخلِ الذِندُن اجلِك مّ فلعل:قال
   ؟ٍ وال عذابٍسابِح

  ؟ ن همَ م:ُ قلت:قال

 .صِمح ]أهل[ :قال

  . منهمُ لست:قال

   ؟ٍرضُ خٍ بثيابِةعرفون يف اجلنَُّ الذين يِندُن اجلِ مَكَّ فلعل:قال

  ؟ مُن هَ م: قلت:قال

  . دمشَقُ أهل:قال

  . منهمُ لست:ُ قلت:قال

  ؟َّ وعزّمحن جلَّ الرِرشَ عِِّل الذين هم يف ظِندُن اجلِك مَّ فلعل:قال

  .ِنُردُ األ]ُأهل[ هم : قال ؟ن همَ م:ُ قلت:قال

   ؟ منهمُ لست:ُ قلت:قال

   ؟ِ مرتنيٍ يومِّ كل يف إليهم  اهللاُُرُ ينظَ الذينِندُجلن اِك مَّ فلعل:قال

 ؟ ن هم َ م:ُ قلت:قال

  . أهل فلسطني:قال

  . أنا منهم، نعم:ُ قلت:قال

 - بـن  عن إسحاق، أنا إسامعيل بن أيب خالد،نا يزيد بن هارونث ، أيب 



 
   

٤٠٥ 

 ،- كنَد بن س يزيُ أسامء بنت:ا هلُيقال - ،ِن األنصارِ مٍعن امرأة ،ٍاشدَر
 سعد بن ِّمِ أل☺  فقال النبي،هُّمُ صاحت أ،ٍعاذُم  بنُا تويف سعد مل:قالت
   اهللاَُكِحَن ضَل مَّ أوِكَ فإن ابن،ِكُزنُ ويذهب ح،ِكُمعَدأ َقَِريل« :معاذ
 .)١( »ُ له العرشَّ واهتز،إليه

- عـن ُثِّدُحي ،ليامنُ جعفر بن سُسمعت: نا عبدالرزاق قالث ، أيب 
َ رمحَّ إالٍ إىل يشء اهللاَُظرنا م :ه يقولُ سمعت: قال،مرانِأيب ع   .هِ

 ولكنه ؛مُهِ لرمحِ النارِ إىل أهل اهللاَُ واهللا لو نظر: يقولُفِ وكان حيل:قال
 . إليهمُرُ أنه ال ينظ:قىض

- عـن طلحـة ،فيان بن سعيد الثوريُنا سث ،مية بن خالدُنا أث ، أيب 
ى َخشَ لوال أين أ: فقال،اً كتابَ أن أبا موسى وجد،ةَيب بردأعن  ،يىَبن حيا

  .هُقتَرَح أل  اهللاِابتن كِ مٌأن يكون فيه يشء

-  قال ،عن احلسن ،بيهأعن  ،عتمرُنا مث ،ميَّقدُيب بكر املأ حممد بن: 
  .» ٍعدَ سِنازةجل َّ وعزَّ جلِمحنَّ الرُ عرشَّزَلقد اهت«

 .هِروحبا ً فرح:احلسنه َّففرس:  قال

 - تبـة ُليامن بـن عُ س:يعني -  بيعَّ أنا أبو الر، أبو أمحد اهليثم بن خارجة
عن أيب  ]أ/٦٦[،  عن أيب إدريس،َسبْلَيرسة بن حَ عن يونس بن م،-  لميُّالس
 ،هَ خلقـَحـني  َآدم   اهللاَُخلق «: قال☺ عن النبي ،][ رداءَّالد

                                         
 ،)٣٤٢ (»التوحيـد«، وابـن خزيمـة يف )٥٧١ (»ُّالـسنة«، وابن أيب عاصـم يف )٢٧٥٨١(رواه أمحد   ) ١(

 .رجاله رجال الصحيح): ٩/٣٠٩(وقال اهليثمي . ، وصححه)٣/٢٠٦(واحلاكم 
 .ما يشهد لصحة اهتزاز العرش ملوت سعد بن معاذ ريض اهللا عنه) ١٠٣٦(وسيأيت : قلت



    
   

٤٠٦ 

َبيضاء [ هَتَّريُذ َجَفأخر؛ ىمنُ اليُهَِف كتَبَفرض ُّالذر كأهنمَ َورضب ،َّ َكتفـه َ ِ 
 إىل :ِهِي يف يمينـِ فقال للذ،ُمَمُ كأهنم احل،َوداءَس ]هَتَّريُذ َجَفأخر ُاليرسى

 .)١( »بايلُ وال أِارَّ إىل الن:ِهِي يف يسارِ وقال للذ،بايلُ وال أِّةاجلن

 -  قـاال،ويد بن سعيد اهلرويُ وس،يمَّقدُيب بكر بن عيل املأحدثني حممد بن : 
>  =    M  : مـران اجلـوينِيب عأعـن  ،بيـهأ عـن ،ليامنُر بن سِعتمُحدثنا م

>L ]اهللاِى بعنيَّربُ ي:قال، ]٣٩:طه  . 

- بن   َسمعت أيفع: قال ،نا صفوانث ،والينَنا أبو املغرية اخلث ، أيب
  ِّبَّ الرُفِ ردَمِحَّ إن الر: ويقول،-َ الناسُظِعَوهو ي -العي ُالك ٍعبد

 ومـن ،هْلِصَ فـينَن وصـلَ اللهـم مـ: تقـول،َم يف جهنَِّ إىل اهلواءٌيةِّتدلُم
 . )٢( هْقطعني فاقطع

- نا إرسائيـلث ،بن موسى بيداهللاُنا عث ، إبراهيم بن دينار الكرخي، 
 :لقا ]١١: النجم[ M V  U    T  S  RL  : صالح]أيب[عن  ،ديُّالس عن

                                         
 عن يروى نعلمه ال احلديث وهذا: ، وقال)٤١٤٣ (»مسنده«، والبزار يف )٢٧٤٨٨(   رواه أمحد )١(

 هـ  ا.حسن وإسناده ،اإلسناد هبذا الوجه هذا من ّإال اللفظ هبذا  اهللا رسول
ـ      .  والطرباين ورجاله رجال الصحيح، والبزار، رواه أمحد):٧/١٨٥( »جممع الزوائد«             وقال يف  اه

عـن ) ١٧٥٩٣و ١٧٥٩٣(، وعن معاذ ) ٢٢٠٧٧(ما رواه أمحد : وله شواهد كثرية؛ منها
 .  ُّعن عبدالرمحن بن قتادة السلمي ) ١٧٦٦٠(، ورجل من أصحاب النبي 

 .، وإسناده صحيح)٥/١٣١ (»احللية«، و)١٩٢٦٩(فسري ابن أيب حاتم ت)   ٢(
 :قـال  أن رسول اهللا من حديث أيب هريرة ) ٢٥٥٤(، ومسلم )٤٨٢٠(   وعند البخاري 

ُق فلام فرغ منه قامت الرحملَخلق اهللا اخل« َّ َِ َ ْ مه: فقال،َ ِ هذا مقام العائذ بك من القطيعة: قالت ؟َ ِ ِ َِ ُ. 
ِ أن أصل من وصلكَ أال ترضني:فقال ِ وأقطع من قطعك،َِ َ  .»ِ لكفذلك: قال. ِّ بىل يا رب: قالت ؟َ



 
   

٤٠٧ 

  .)١( تنيَّ مرِهِ بفؤادُرآه

-  أيب ، قـال[ ، عن ابـن عجـالن،نا حييى بن سعيد القطانث: 
 ٌثالثة« : يقول☺ سمعت النبي : يقول،عن أيب هريرة  ،] أيبُسمعت

 ، الـزاينُ والـشيخ،ُابَّالكـذ ُ اإلمـام:ِ القيامـةَإليهم يوم   اهللاُُنظرَال ي
 .)٢( »زهوَ املُوالعائل

- بخامتيَ الكتابُ وختمت، يديِّ إليك بخطُ كتبت:ٍتيبة بن سعيدُ قَّ إيل ، 
 ٍسـعدبـن  َ أن الليث: فذكر، أيب ُ وهو خاتم،) سعيدُّ ويلاهللاُ( :هُونقش

أن النبي ، ][ عن أيب هريرة ،يِقَرُّ الز]احلارث[ عن ، اهلاد ابن عن،همثحد
 .)٣( »هاِرُبُه يف دَ امرأت يأيتٍإىل رجل   اهللاُُنظرَال ي «: قال☺

 -  حـصنوهو عثامن بـن - ق َّالَنا عثامن بن عث ، اهليثم بن خارجة  

 عن ، أخربين األنصاري: يقول،يمَوُروة بن رُعت عِ سم:قال، -ق َّالَبن عا
م َُه فجعلت،َ بني آدمَ وخلقت،خلقتنا ]ناّبَر[ : قالواَأن املالئكة«: ☺النبي 

 ،َ النـساءَ ويأتون،َون الثيابُسَ ويلب،َابَّ ويرشبون الرش،َامعَّيأكلون الط
 ،اًن ذلك شـيئِ م ومل جتعل لنا،حيونِسرتَ وي، وينامون،َّركبون الدوابَوي

 .ةَ واجعل لنا اآلخر،فاجعل هلم الدنيا

                                         
 ).٣٥٦( كام يف صحيح مسلم وقد ثبت ذلك عن ابن عباس ). ٧/٤٤٧( تفسري ابن كثري )  ١(
 ).٤٤١٠ (»صحيحه«، وابن حبان يف )٢٥٧٥(، والنسائي )٩٥٩٤(   رواه أمحد )٢(

ٍزان ٌيخش.. « :، ولفظه)٢١١(ورواه مسلم  ٌوملك ،َ ِ َ ٌكذاب َ َّ ٌوعائل ،َ ِ َ َمستكرب َ  . هو الفقري:  والعائل.»ُ
 ). ١٩٢٣(، وابن ماجه )٩٠١٢ (»الكربى«، والنسائي يف )٧٦٨٤ و٨٥٣٢(  رواه أمحد ) ٣(

 اهـ . ثقات رجاله صحيح إسناد هذا): ٢/١١٠ (»مصباح الزجاجة«  قال يف 
 »صحيحه«، وابن حبان يف )١١٦٥(مذي ، رواه الرت¶  وله شاهد من حديث ابن عباس 

 ). ٤٢٠٤ و ٤٢٠٣(



    
   

٤٠٨ 

  . ال: قال اهللاُـ]فـ[
 َ صـالحُلَ ال أجعـ،]ال[:  ذلك يقولّ كل،ٍاتَّفأعادوا القول ثالث مر

  كـن: لـهُ كمـن قلـت،ن روحيِ مِ فيهُفختَ ون، بيديُن خلقتَ مِةَّيرُذ
 .)١( »فكان

                                         
 ).٦٨٨ (»األسامء والصفات«   رواه البيهقي يف )١(

 بـن عـروة سـمعتعـن ابـن عـالق،  .. روى ابن عـساكر ): ١/٧١( ابن كثري »تفسري«  ويف 
ْرويم َ  .وهذا إسناده صحيح. فذكره.  اهللا رسول عن مالك، بن أنس حدثني اللخمي، ُ

 .  ً مرفوعا¶من حديث عبداهللا بن عمرو ) ٦١٧٣ (»األوسط«رباين يف ورواه الط
 اهللا عبـد بن إبراهيم :وفيه »األوسط«و »الكبري« يف الطرباين رواه): ١/٢٥٥ (»جممع الزوائد«ويف 

 اهـ. اًأيض كذاب وهو زيد بن طلحة :»األوسط« سند ويف ،مرتوك كذاب وهو املصييص خالد بنا
ً موقوفا عليه، قال ابن القيم من قول عبداهللا بن عمرو ) ٤٣ (»قضالن«ورواه الدارمي يف 

 . إسناده صحيح): ١٦٧ (»العلو«، والذهبي يف )٣/٩٨٨ (»خمترص الصواعق«كام يف 
 وثبت باإلسناد الذي عىل رشط الـصحيح ):٢٢٤ص (»بغية املرتاد« يف قال ابن تيمية 

 »نةُّالس « هذا عبداهللا بن أمحد يف كتابوروى :ثم قال - وذكره - .. و عن عبداهللا بن عمر
 . إلخ .. زاعِ واملرسل يصلح لالعتضاد بال ن،رسلُسناد مإب عن النبي 

 عـن عـروة بـن »نةُّالس«وروى عبد اهللا بن أمحد يف كتاب ): ٤/٣٦٩( »جمموع الفتاوى« وقال يف 
  .عن أبيه عن زيد بن أسلم اًا كام تقدم موقوفً وذكر احلديث مرفوع.. ي األنصار أخربين: قال،رويم

 بن احلسني ليـدع جمـالس قومـه ن كان عيلأوزيد بن أسلم زيد يف علمه وفقهه وورعه حتى 
  . جيد صالح قلبه: أو قال، إنام جيلس حيث ينتفع: فقال، جملسه فالمه الزهري يف ذلكويأيت

يف يـده مـن وقد كان حيرض جملسه نحو أربعامئة طالب للعلم أدنى خصلة فـيهم البـاذل مـا 
 والكـذب .ّ بـني]علم [ عنَّ فال يقول مثل هذا القول إال، وال يستأثر بعضهم عىل بعض،الدنيا

لف األولـني كـانوا َّ أن الـس:قل ما يف هذه اآلثـارأ و.عظم من الكذب عىل رسولهأ عىل اهللا 
 لف أحـد ومل خيا، البرش أفضل من املالئكة من غري نكري منهم لذلكييتناقلون بينهم أن صاحل

 فقـد كـان ذلـك ، وتفـرق اآلراء،نام ظهر اخلالف بعد تشتت األهـواء بأهلهـاإ ،منهم يف ذلك
 اهـ.  عندهمِّمستقرـكال

 هـذا :، وقـال)١/٤٨ (»العلل املتناهيـة«وللحديث طريق آخر؛ رواه ابن اجلوزي يف : قلت



 
   

٤٠٩ 

- مران ِ عن أيب ع، عن أبيه،عتمرَنا مث ،ميَّقدُمـ حممد بن أيب بكر ال
 ٍعـىل جبـل ٌلِ أين نـاز:ِإىل اجلبال   أوحى اهللاُ: قال،ٍفْوَعن ن ،ينَْواجل

ن إ : وقال،َ سيناءُ طورَواضع وت،ُ فتطاولت اجلبال:قال ]ب/٦٦[ ،منك
 ،َكِعُ عليك لتواضٌلِ أين ناز:إليه   فأوحى اهللاُ، فسيأتينيٌ يل يشءَرِّدُق

 .)١( يِرَورضاك بقد
- عـن أيب ، حـدثني أيب،شامِعاذ بن هـُ حدثنا م، حممد بن أيب بكر 

 . عن نوف بمثله،وينَمران اجلِع

- عـن ، عن ابن عجالن: أن الليث حدثهم:ُتيبة بن سعيد يذكرُ قَّ إيل 
 :كمُ أحدَّال يقولن« :قال ☺  أن النبي،عن أيب هريرة  ،يُقربَسعيد امل

 َمَ آدَ خلــق  فــإن اهللاَ؛هــكجه وَشــبَن أَه مــَ ووجــ،كَ وجهــ اهللاَُحَّقــب
   .)٢( »ِهتَ عىل صورِ اهللا عليهُصلوات

- أيب كثري]بن[  نا حييى،وزاعينا األث ،نا أبو املغرية اخلوالينث ، أيب ٍ، 
 أبدى عـن بعـضه ُهَ عبادَفّوُ أن خيَ إذا أراد  إن اهللاَ: قال،عن عكرمة
  .)٣( هلاّ جتىلٍ عىل قومَمَ أن تدمدَوإذا أراد ،ُفعند ذلك تزلزل ،إىل األرض

                                         
 ؛وقفـه عـن عبداملجيـد ف،يـج بـن يـونسُ وقـد رواه رس: قـال الـدارقطني ..حديث ال يصح

  اهـ. صحأواملوقوف 
         .  بإسناد صحيح عن زيد بن أسلم نحوه) ١/٣٢٥(ويف تفسري عبدالرزاق 

 ).٦/٤٩ (»احللية«وعنه أبو نعيم يف . من طريق آخر) ٦٦ص (»زوائد الزهد«   رواه املصنف يف )١(
 . وإسناده صحيح). ١١٧٨ (»العظمة«ورواه أبو الشيخ يف 

روى عـن بعـض . األحبـار كعـب امـرأة بـنا  وهو.البكايل حلمرييا فضالة بنا : هونوف   و
 ). ٣٠/٦٥ (»هتذيب الكامل«ترمجته يف . أصحاب النبي 

 ).١٠٣٠ و٤٨٠(  تقدم خترجيه والتعليق عىل إثباته عند رقم ) ٢(
 .  من طريق املصنف) ٣٢٢ (»إبطال التأويالت«  ) ٣(



    
   

٤١٠ 

 - يج يف ُ قال رس،شيمُ حدثنا ه: قاال، وأمحد بن منيع،يج بن يونسُ رس
 ُرفعَي ،][ عن أيب سعيد اخلدري ،ِاكَّ عن أيب الود،الد بن سعيدنا جم أ:حديثه

 ِيـلّن اللِ مـَ إذا قـامُجلَّ الر: تعاىل إليهم اهللاُُكَضحَ يٌثالث «: قال،احلديث
 .)١( » العدوِوا لقتالُّ إذا صفُ والقومِ،الةَّوا يف الصُّ إذا صفُ والقوم،ّصيلُي

                                         
 . كام سيأيت¶اعي به، عن ابن عباس  من طريق األوز»ُّالسنة«  ورواه الطرباين يف    

ِ  وهو أثر صحيح، وسبب إيراده هنا ملا فيه من ذكر  . يف حق اهللا تعاىل) البعض: (ِ
   َّفهذا اللفـظ قـد نطـق بـه أئمـة الـصحابة): ٢/٣٩٠(» التسعينية«يف  قال ابن تيمية   

حدثنا حفـص : »ُّالسنة «سم الطرباين يف كتاباقال أبو الق. والتابعني وتابعيهم ذاكرين وآثرين
، عن األوزاعـي، عـن حييـى َنيْعَبن عمرو، حدثنا عمرو بن عثامن الكاليب، حدثنا موسى بن أا
 عـن ىُإذا أراد اهللا أن ّخيوف عبـاده أبـد: قال ¶بن أيب كثري، عن عكرمة، عن ابن عباس ا

 .  هلا ّ عىل قوم؛ جتىلَمِمدَدُبعضه لألرض، فعند ذلك تزلزلت، وإذا أراد اهللا أن ي
وذكره » جامعه«وقد جاء يف األحاديث املرفوعة يف جتليه سبحانه للجبل ما رواه الرتمذي يف 

 M À  ¿  ¾  ½   ¼  »L  : قـرأ هـذه اآليـةبإسناده عن ثابت بن أنس أن النبي 
. ليامن بطرف إهبامه عىل أنملـة أصـبعه اليمنـىُهكذا، وأمسك س: قال محاد ]١٤٣:األعراف[

َّجلبل، وخر موسى صعفساخ ا: قال   . اًقَ
 .  من حديث محاد بن سلمةَّهذا حديث حسن غريب صحيح ال نعرفه إال: قال الرتمذي

:  قـالM  Ï   Î     Í  Ì   Ë  ÊL : تفسري قوله تعاىل  يفمريُبيد بن عُعن عثم ذكر ما ورد 
ّيدنيه حتى يمس بعضه  ).٣/٥٤٤ (»ةبيان تلبيس اجلهمي«وانظر ). ١٠٦٤(وسيأيت حتت أثر . ُّ

، وأبـو يعـىل يف )٢٥٧ (»الـنقض«، والـدارمي يف )٢٠٠(، وابـن ماجـه )١١٧٦١(   رواه أمحد )١(
 .، كلهم من طريق جمالد)٣٥٥(» التهجد وقيام الليل «، وابن أيب الدنيا يف)١٠٠٤ (»مسنده«

 يف مـسلم لـه أخـرج وإن سـعيد بـن جمالد ؛مقال فيه إسناد هذا: »مصباح الزجاجة«قال يف 
 اهـ . بغريه اًمقرون له روى فإنام حيحهص

 ؛أسـامة وأيب ،سـعيد بـن حييي :األحداث عند جمالد حديث :مهدي بن عبدالرمحن قاللكن 
 تغـري أنـه :يعنـي .القـدماء وهؤالء ،وهشيم ،زيد بن ومحاد ،شعبة :حديث ولكن ؛بيشء ليس

 ).٢٧/٢٢٢ (»هتذيب الكامل«. عمره آخر يف حفظه
 .شيم عن جمالدُوهذا من حديث ه: قلت



 
   

٤١١ 

- أيب  عـن ، حدثني سعيد،جالنَنا ابن عث ،نا حييى بن سعيدث ، أيب
 ِنـبَكم فليجتُ أحـدَإذا رضب« :☺ قال رسول اهللا : قال،] [هريرة
   فإن اهللاَ؛كَ وجهَهَشبَن أَم  ووجه،كَ وجه اهللاَُحَّ قب: وال يقل،َالوجه
  .»ِهتَورُ عىل صَمَ آدَخلق

 - بـن انا عبدالواحـد ث ئ، القارٌَرضُنا مث ،مر القواريريُبيداهللا بن عُ ع
م ال يـرون هنـنيا أ العابدون يف الدَِم لو عل: احلسن يقولُسمعت : قال،زيد
 .)١( نياداليف  أنفسهم ْ لذابتِ؛ يف اآلخرةَّ وعزَّم جلَّرهب

- نا أبـو ث ،- يِّمَ الع:يعني - مدَّعبدالص نا أبوث ،يج بن يونسُ رس
عـن  ، األنـصاريٍن عبداهللا بن رباح ع،بن حبيب ين عبدامللكَْومران اجلِع

 إىل صـالة ِ العـرصَ ما بني صـالةٍ عشيةَّ كلُينزل   إن اهللاَ:كعب قال
  .)٢(  بني آدمِ إىل أعاملُنظرَ ي؛ِاملغرب

- يب أ عـن ،ائبَّ عـن عطـاء بـن الـس،يـكَ عن رش،نا وكيعث ، أيب
 . أرىأنا اهللاُ :  M!Lعن ابن عباس  ،حىُّالض

- قال يف قـراءة ابـن  ، عن احلكـم،عبةُنا شث ، حدثنا أبو داود، أيب
  .انَ بل يداه بسط: مسعود

                                         
مـن ) »كـشف االسـتار« /٧١٥(وللحديث شاهد يرتقي لالحتجاج به، فقد رواه البـزار يف 

 وفيـه ،لـيىل أيب بـن حممد :وفيه ،البزار رواه): ٢/٢٥٦ (»املجمع«قال اهليثمي يف . طريق آخر
  اهـ . لكذبه ال حفظه لسوء كثري كالم

 
 

 أهـل مـسلمة مـن  وهـو.األحبـار بكعب ملعروفا احلمريي ماتع بن كعب  إسناده صحيح إىل ) ٢(
 .  ) هـ٣٢: (، تويف الصديق بكر أيب خالفة يف وأسلم،  النبي أدرك ،الكتاب

 ).٢٤/١٨٩ (»هتذيب الكامل« 



    
   

٤١٢ 

 - عـن  ، عن حبيب بن أيب ثابـت، عن األعمش،نا جريرث ،رَعمَ أبو م
فإن  ؛ الوجهحواِّقبُال ت «:☺قال رسول اهللا :  قال،مر ُع ]ابن[عن  ،عطاء

  .» تبارك وتعاىلِمحنَّالر] أ/٦٧[ ِةَورُ عىل صَ آدمَ تعاىل خلقاهللاَ
 - عـن شـمر ،-  األعمـش:يعني -  ليامنُعن س ،عبةُنا شث مدَّنا عبدالصث  أيب 
 ِةَ يوم القيامـِ بالناسُاءُجي : قال،عن عبداهللا  ، عن أيب األحوص،بن عطيةا

  .)١(  اجلدالَّه أشدَجادلون عندُ في؛ِميزانـإىل ال
- ٍمر بن عامرُنا ع، ثبيداهللاُفضل بن عُنا املث ،رَعمَم ]أبو[ يل إسامع ،

إن  «: قال☺ أن رسول اهللا ، اهلاليلَبيصةَق  عن، البةِ عن أيب ق،عن قتادة
 ٍ لـيشءَّ إذا جتـىل  ولكن اهللاَ،ٍ أحدِ ملوتِفانِ ال ينكسَ والقمرَمسَّالش

 .)٢( »ركعتنيوا ُّن ذلك فصلِا مً فإذا رأيتم شيئ، لهَه خشعِن خلقِم

                                         
: فقـال) ٩٧ص (»منهاج السالمة يف ميزان القيامة« ألمحد كام ساقه ابن نارص الدين يف »الزهد«   )١(

 اهـ.  عن حممد بن جعفر، ثنا شعبة به»الزهد« يف حدث به اإلمام أمحد يف كتابه
 .وإسناده صحيح، وله حكم الرفع) ١٠( للدينوري »املجالسة«، و)١٣/١٧٨( وابن أيب شيبة 

 .   ، وقتادة مل يسمع من أيب قالبة)١٤٠٢ (»صحيحه«، وابن خزيمة يف )١٤٧٦(رواه النسائي     )٢(
               .  وأبو قالبة مل يسمع من قبيصة 

ُمن طـرق عـن أيب قالبـة ) ١٤٨٥(، والنسائي )١١٨٥(، وأبو داود )٢٠٦٠٧(ورواه أمحد 
 .  »..ولكن اهللا إذا جتىل «: عن قبيصة، ومل يذكروا فيه قوله

 .حديث النعامن بن بشري ريض اهللا عنه: وللحديث شواهد، منها
ــه )١٨٣٥١(رواه أمحــد  ــن ماج ــسائي )١٢٦٢(، واب ــدارمي يف )١٤٨٤(، والن ــنقض«، وال    »ال

، )١/٣٣(، واحلــاكم )١٤٠٤ (»صــحيحه«، و)٥٩٨ (»التوحيــد«وابــن خزيمــة يف ، )٢٤٤(
 .أصل احلديث يف الصحيحني؛ ولكن من غري ذكر التجيل:  قلت. وصححه

حاديـث أ وقد جاء يف بعـض طـرق ):٣٥/١٧٦ (»جمموع الفتاوى« يف قال ابن تيمية 
 ولكـن ،ام ال ينكـسفان ملـوت أحـد وال حلياتـهإهن «:بن ماجه وغريه يف قولهاالكسوف ما رواه 

 ]الغـزايل: يعنـي [ وقد طعن يف هذا احلديث أبـو حامـد.» من خلقه خشع لهٍذا جتىل ليشءإاهللا 



 
   

٤١٣ 

-  عن عطاء،بن أخت سفيان الثورياامر بن حممد َنا عث ، أيب   - 
 :قـال، عـن أيب هريـرة  ،سلمُم أيب ]ِّاألغر[عن ، -ائب َّ ابن الس:يعني

 ،يِ إزارُ والعظمـة،يِ ردائـُربياءِ الك: يقول اهللاُ« :☺قال رسول اهللا 
  .)١( »مَّجهن يف ُهُا ألقيتـا منهمًعني شيئَفمن ناز

- ابـن :يعني -خالد  : عن أبيها، حدثتنا عبدة،نا أبو املغريةث ، أيب 
 ،َ سبع أرضنيَ وفوق،ٍ سمواتِبعَ سَ اهللا تعاىل فوقُ عني: قال،- عدانَم

  . يشءِّ عن كلٌخرى فضلُواأل
- عـن ، عن قتـادة، حدثني أيب،- بمكة - شامِعاذ بن هُنا مث ، أيب 

 َّ إن: قـال،مـرو َعن عبداهللا بـن ع ،عياض  عن أيب،ري بن أيب كثريكث
 . )٢(ِلِالسَّ يف السُلِ لينزَ وإن الوحي،ٍةَّ بحيٌقَّطوُمـ لَرشَالع

- عـن، عن عيل بن احلكم، حدثني أيب،عاذ بن هشامُمحدثنا  ، أيب  

                                         
 كام كان أبو حامد يقول عن ،هنم قليلو املعرفة بهإ وردوا ذلك ال من جهة علم احلديث ف،ونحوه

ن سبب الكسوف أمن جهة كوهنم اعتقدوا  ولكن ؛)أنا مزجى البضاعة يف علم احلديث( :نفسه
  .ن يعلل ذلك بالتجيلأ مل جيز ،ن يصل إىل األرضأذا حاذاها منع نورها إ كون القمر ًذا كان مثالإ

ذا إن خشوع الشمس والقمر هللا يف هـذا الوقـت إ ف؛بب املذكورَّ الس املذكور ال ينايفوالتجيل
ألرض وحيـل بينـه وبـني حمـل سـلطانه حصل لنوره ما حيصل من انقطاع يرفـع تـأثريه عـن ا

 اهـ. ف يف مكان بعيد لو منع ذلك لذل لذلكِّن امللك املترصإ ف،وموضع انتشاره وتأثريه
 .وأنه صحيح) ١٠٢٥(وقد تقدم خترجيه ). ٩٧٠٣(   رواه أمحد )١(
» ة املـصنوعئالآللـ«كـام يف  .بـه معاذ بن هشام  عنإسحاق بن راهويهمن طريق الطرباين   رواه ) ٢(

  ).٢/٥٥٣ (»العظمة«، ورواه أبو الشيخ يف )١/٧٩(
 رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح غـري كثـري ):٨/١٣٥(» جممع الزوائد « يفاهليثمي  قال 

  اهـ. بن أيب كثري وهو ثقةا
 . رجاله ثقات):١/١٩١ (»تنزيه الرشيعة املرفوعة عن األخبار الشنيعة املوضوعة«وقال يف 



    
   

٤١٤ 

قـى  مـا الت:قـال ][ مـروَعن عبداهللا بـن ع ،اهدُ جم، عنفوانَ صأيب
ا  وإذا أماهلـ، فإذا أماهلا عىل هؤالء اهنزموا، اهللا ُدَ وبينهام يَّان إالَّفَص

    .عىل هؤالء اهنزموا
  .اءَ الكدر: يقال هلاٍ يف قرية، باليمنٍعاذُه من مُ سمعت:قال أيب

- عـن أيب ، عـن إسـامعيل،نا ابـن املبـاركث ،نا حييى بن آدمث ، أيب 
 ُ إبلـيسَقِلُ وخ،ِةَّ العزِن نورِ مُ املالئكةِقتِلُ خ: قال،عن عكرمة ،صالح

 .)١( ةَّزِ العِن نارِم

- بـن  عن عبداهللا ،بيهأ عن ،شام بن عروةِ نا ه،سامةُنا أبو أث ، أيب
  .)٢( ِرَدَّني والصِراعَّ الذِن نورِ مَاملالئكة   اهللاُ خلَق: قال،مرو َع

- اهدُ عن جم،-  األعرج:يعني - يدُ عن مح،يانفُنا سث ،عمرَ أبو م، 
 ،هُدنـا : يقـول: قال،]٢٥:ص[ MÅ  Ä    Ã  ÂL  :مريُبيد بن عُعن ع

 .)٣(  بهُ أعلم اهللاٍُه إىل موضعُدنا

                                         
ُخلـق إبلـيس : (، ولفظـه)٣١١( أليب الشيخ »العظمة«، و)٧٨٨ (حاق بن راهويهإس» مسند«   )١( ِ

ّمن نار، وخلقت املالئكة من نور العزة ِ ِ ٍُ.(   
ِخلقـت«: ، عـن النبـي عن عائـشة ) ٧٦٠٥(ويف صحيح مسلم  َِ ُالئكـةامل ُ  ،ٍنـور ِمـن ِ

َوصف امم ُآدم َوخلق ،ٍنار ِمن ٍمارج ِمن ُّنااجل َوخلق ِ  . »لكم ُ
من طريق كالمها ) ٢١٤ ( للقايض»إبطال التأويالت« و،)٧٨(»  عىل اجلهميةِّدَّالر«ابن منده يف    )٢(

ُّوقد تكلمت عن تلقي أهل السنة . ، وهو أثر صحيح)٣١٥ ( أليب الشيخ»العظمة« و.املصنف
َّهلذا األثر بالقبول، والرد عىل من طعن يف هـذه الروايـات بأهنـا متلقـاة عـن أهـل الكتـاب يف ُ 

 ). ٥٥( البن البناء حتت أثر رقم »كتاب الرد عىل املبتدعة«التعليق عىل 
 .بلفظ أتم منه) ١١٣٩(   إسناده حسن، وسيورده املصنف برقم )٣(

 . نحوهعن سعيد بن جبري ) ٣١٩( للخالل »ُّالسنة«ويف 



 
   

٤١٥ 

- عـن  ،اهد عن جم، عن منصور،فيانُ عن س،نا وكيعث ،عمرَ أبو م
 .)١( ه عليهَعضَ بَ حتى يضع: قال،مريُبيد بن عُع

-  حتـى[ : قـال،عن جماهد ،ٍ عن ليث،نا ابن إدريسث ،عمرَأبو م[ 
  .هِ بقدمَذُيأخ

                                         
. سناده  صحيح، وإ)٣٢٠(، واخلالل )٧٧١( البن أيب عاصم »ُّالسنة«، و)١١٦٩٩(ابن أيب شيبة    )١(

 . ، عن املكيني عمرو بن دينار وغريه)٢٢/٢٨٩ (»تارخيه«ورواه ابن عساكر يف 
 ، نا عيل بـن ثابـت اجلـزري،احلسن بن عرفةبإسناده عن  )٢٢/٢٩٨ (»تاريخ دمشق«ويف 

 .دنيه حتى يمس بعضهُ ال يزال ي:قاليف هذه اآلية، عن املكيني عمرو بن دينار وغريه 
 ). ٦/٥٥ (»بيان تلبيس اجلهمية« صححه ابن تيمية يفو

ُوعبيد بن عمري هو ، ُابن قتادة الليثي اجلندعي املكي، يكنى أبا عاصم، ولد يف حياة النبي : ُ
ِّوهو معدود من كبار التابعني، ومن ثقاهتم وأئمتهم بمكة، وكان يذكر فيحـرض ابـن عمـر ُ 

 ).٤/١٥٦ (»السري« .) هـ٦٨: (، تويف، وغريه من الصحابة روى عن عمر . جملسه
  وسـفيان، ومحاد بن سـلمة،وروى الثوري :)٢/٣٩٣ (»التسعينية« يف قال ابن تيمية 

مـري يف ُبيد بـن عُ عن ع، عن جماهد، وبعضهم عن منصور،بن عيينة بعضهم عن ابن أيب نجيحا
 وهـذا .دنيه حتـى يمـس بعـضهُ ي:قال MÇ  Æ  Å  Ä    Ã  ÂL  :ة داودّصِقوله يف ق
 . »ُّالسنة« يف كتاب  وممن رواه اإلمام أبو بكر أمحد بن عمرو بن أيب عاصم،ن هؤالءمتواتر ع

= ُويف األثر املحفوظ عن جماهد، عن عبيد بن عمري): ٦/٥٥ (»بيان تليس اجلهمية«    وقال يف 
، رواه محاد بن سلمة، والثوري، وسفيان بن عيينة، عن ابـن أيب )َّيدنيه حتى يمس بعضه: (قال

لف َّة مـن الـسفـن لفظ البعض جاء يف كالم طائإ): ٣/٥٤٤ (-ً أيضا -وقال . ن جماهدليىل ع
يب أمري من رواية ابـن ُبيد بن عُجاء عن ع» نةُّالس«  وهو مذكور يف كتب،ابعنيّحابة والتَّمن الص

ّ ورواه عنـه محـاد بـن سـلمة ورص،جيح عن جماهد عنهَن ظنـه أ ورواه سـفيان الثـوري و،ح بـهَ
 اهـ.  ورواه سفيان بن عيينة فكنى عنه،ترص بعضهخا

جماهد وابن سريين ليسا : فإن قيل): ١/٢٠٩ (»التأويالت«إبطال «وقال القايض أبو يعىل يف 
ّبحجة، وال ممن يثبت بقوهلام صفات اهللا تعاىل ًإثبات الصفات ال يؤخذ إال توقيفا؛ ألنه ال : قيل. ُ َّ ِّ

ً السلف فيه قول، علم أنه قاله توقيفاُجمال للعقل والقياس فيه، فإذا روي عن بعض َّ ُ  اهـ . َّ
ّرد الدارمي : وانظر َ عىل من تأول هذا األثر) ٤٦٣ص (»النقض« يف. 



    
   

٤١٦ 

- حـدثني:يِّ إليـك بخطـُ كتبت،ُّ عباس بن عبدالعظيم العنربيَّ إيل  
 حـدثنا ،-  كـانُ ما علمتُيدَّ ونعم الز- نعاينَّزيد بن املبارك الص ]ب/٦٧[

 : قـال،هِّنبُعن وهب بن م ،بن مسلم عن عطاء ،مَسْقِحممد بن عمرو بن م
ور ؤي النُُّر ه ّمه ربَّ وكان إذا كل،ٍ مقامِيف ألف  موسى   اهللاَمَّكل

 . هُّه ربَمَّ كلُ منذِساءض للنَِّّ ومل يكن يتعر،ٍ ثالثة أيامِيف وجهه
- عن ثوير،نا إرسائيلث ،برييُّنا أبو أمحد الزث ،اج بن يوسفَّ حج ، 

 أنه سأل النبـي ، أبو اخلطاب: يقال له☺ن أصحاب النبي ِ مٍعن رجل
   ؟ِترِ عن الو☺

 ِن الـسامءِ مـُِطبَ هيـ  إن اهللاَ؛ الليـلَصفِ نَِروتُأ  أنّ إيلُّحبَأ «:فقال
 هـل ؟ٍرِستغفُن مِ هل م ؟ٍِبذنُن مِ هل م: فيقول،العليا إىل السامء الدنيا

  .)١( » ارتفعُ الفجرَ حتى إذا طلع ؟ٍن داعِم

- عن أيب ،مرو بن مالكَ عن ع،حدثني أيب ،شامِعاذ بن هُنا مث ، أيب 
 واألرضـون ،ُ الـسبعُالـسمواتمـا  :قال  عن ابن عباس ،اجلوزاء
  .)٢(  أحدكمِ يف يدٍردلةَ كخَّ إال  اهللاِ وما فيهام يف يد،ُالسبع

- إليك  ُ كتبت:نربيوبة العَ عباس بن عبدالعظيم بن إسامعيل بن تَّ إيل
بـن ا حدثنا إبـراهيم ،لويلَّ حدثنا إسحاق بن منصور أبو عثامن الس:بخطي

                                         
، قـال )٦٧٦٣ (»معرفة الصحابة«، وأبو نعيم يف )٢٢/٢٧٠/٩٢٧ (»الكبري«   رواه الطرباين يف )١(

 اهـ . ير ضعيفوثو» الكبري«رواه الطرباين يف ): ٢/٥٠٩ (»املجمع«اهليثمي يف 
 عـىل لـه يوقـف وال ،حبةُص له اخلطاب بوأ): ٤/١٦٤٠ (»االستيعاب«قال ابن عبدالرب يف 

  اهـ.فاختة أيب بن ثوير عنه روى. الكوفيني يف يعد. الوتر يف واحد حديث عنه روى ،اسم
 ).  ١٠٧٨(وحديث النزول إىل السامء الدنيا يف ثلث الليل صحيح متواتر، وسيأيت ذكره 

   .، وهو صحيح)٢٣٧) (التتمة (»اإلبانة الكربى«، و)٢٤/٢٥( تفسري الطربي  ) ٢(



 
   

٤١٧ 

 عن ،ِنيَطسلم البُ عن م،نيَهُّ عن عامر الد، عن أبيه،يوسف بن إيب إسحاق
 َعِسـَ إن الكـريس الـذي و: قـال، عباس ]ابن[عن  ،بريُسعيد بن ج
 الـذي َّ إالِ العـرشَ قـدرُرِ وما يقـد، قدميهُ ملوضعَ واألرضِالسموات

  .اءَ يف صحرٍبةُثل قِ م ِمحنَّ وإن السموات يف خلق الر،هَخلق

- حـدثنا إسـامعيل بـن : إليـك بخطـيُ كتبـت: عبـاس العنـربيَّ إيل 
سمعت  : قال،لِعقَ حدثني عبدالصمد بن م،هِّنبُل بن مِعقَعبدالكريم بن م

 ، إن الـسموات الـسبع: فقال،- ن عظمة اهللا ِوذكر م -ا يقول ًوهب
يـه لعـىل َن قدمإ و، لفـي الكـريسَن اهليكلإ و،)١( لَفي اهليكل َوالبحار
 . يف قدميهِعل الكريس كالنَِّ وقد عاد، وهو حيمل الكريس،الكريس

  ؟ ُهيكلـ ما ال:ٌل وهبِئُوس
 كأطنـاب ، باألرضـني والبحـارٌقِدُ حمِ السامءِطرافأن ِ مٌ يشء:فقال

  .ِسطاطُالف
 ؟ عن األرضني كيف هي :ٌهبئل وُوس
 ُ األخـرضُ والبحر،ٌحرَ أرضني بِّ بني كل،ٌدةّهُني ممِ أرضُ هي سبع:قال

 .)٢( ِ البحرِن وراءِ مُهيكلـ وال، بذلكٌيطُِحم

                                         
ُالضخم: ُاهليَكل   )١(  ). ٣١/١٤٣ (»تاج العروس«. يشء كل ِمن َّ
 .  من طريق حرب، عن حممد بن مهدي، عن إسامعيل به»ُّالسنة«   اخلالل يف )٢(

ن الـسموات إ( :بـه سـألت ابـراهيم احلـريب عـن حـديث وهـب بـن من: وقال اخلالل 
 وأنت إذا دخلت البيعة ورأيت اليشء ، هو اليشء العظيم: اهليكل: فقال)واألرض لفي اهليكل

 ، وإن الكريس لفي العـرش، وإن اهليكل لفي الكريس، اهليكل: يسمونه، عندهم:يالعظيم يعن
 ، وقـد ذكـره ابـن)٤/١٥ (»بيان تلبـيس اجلهميـة«انتهى من .   والعرش أعظم من ذلك:قال

 .تيمية وهو يقرر مسألة استدارة األفالك



    
   

٤١٨ 

 - قـال ]عن أبيـه[، عتمرُ حدثنا م،يِّزُّ أبو جعفر حممد بن عبداهللا الر: 
  هِّ عـن ربـ☺ي ن النبـ عـ،عن أيب هريرة ث ِّدُ حي][ اًسمعت أنس

 وإذا ،اًذراعـ ]منـه[ ُبـتَّتقر ]أ/٦٨[ اًربِ مني عبدي شَبَّإذا تقر «: قال]أنه[
 .)١( »لِهروُه أُتيتَا أً مني بوعَبَّ وإذا تقر،اًوعُ منه بُبتَّا تقرًراعِي ذِّ منَبَّتقر

- عـن أسـلم ، حـدثني أيب،رِعتمـُنـا مث ،يِّزُّ حممد بن عبداهللا الـر 
 : قـال،- تهمنَُّن سـِعلمهم مُوكان ي - عن أيب موسى  ،ةَّيَرُ عن أيب م،يلجِلعا

  ؟ يكم عنَِّ أبصارَصَما أشخ:  قال،همُثهم إذ شخصت أبصارِّدُفبينا حي

  . القمر:قالوا

 ! ؟ةَهرَج  م اهللاَُيتأ فكيف إذا ر:قال

- ََّرشْعـَأبـو منا ث :- م أبو عبداهللاِموىل بني هاش -ار  حممد بن بك، 
 موسـى طيـُقُ مـا يِرْموسى بقد  م اهللاَُّ إنام كل: قال،عن أيب احلويرث

  .قه يشءِطُم يـه لّه كلِم بكالمَّ ولو تكل،هِن كالمِم

- َّعاويـة أيب ُعن عبـدالرمحن بـن م ،رشْعَنا أبو مث ،ار حممد بن بك
ن ِ مـَ ماتَّإال ٌ ال يراه أحدً أربعني ليلة☺ مكث موسى : قال،احلويرث

                                         
، وهـو ثابـت )٩١٨و٥٧٠ (»العظمـة«، وأبو الشيخ يف )١/٤١ (»تارخيه«   ورواه الطربي يف 
ّعن وهب بن منبه قـال عبـداهللا بـن أمحـد يف كتـاب : قال) ٣٢٨ (»العلو«وأورده الذهبي يف . ُ

كن جل علمـه عـن أخبـار األمـم  ل؛من أوعية العلمكان وهب : ثم قال. فذكره..  له »ُّالسنة«
،  لعله أوسع دائرة من كعب األحبار، منهاُ كثرية إرسائيليات كان ينقلٌكان عنده كتب، الفةَّالس

 واهللا ، فيـه نظـر؛ وغري ذلك،بحرأ وأن األرضني السبع يتخللها ،وهذا الذي وصفه من اهليكل
ً، فال نرده وال نتخذه دليالأعلم  اهـ. ّ

 أيب عـن ،أنـس عـن ،التيمـي سليامن عن ،عدي أيب بن حممد حدثنا :قال) ١٠٦١٩(    رواه أمحد)١(
 ). ٦٩٣٠-٦٩٢٨(، ومسلم )٧٥٣٧ و ٧٤٠٥(ورواه البخاري .   نحوه هريرة



 
   

٤١٩ 

 . وعزَّ العاملني جلِّ ربِورُن

- َّقالـت : قال،ٍعن حممد بن كعب ،َرشْعَنا أبو مث ،ار حممد بن بك 
ك حـني ِّ ربـَ صـوتَهتَّ شـبَِم ب:وسى صلوات اهللا عليه ملَنو إرسائيلَب

   ؟ن هذا اخللقِك مَمَّكل

 .عَّجَني ال يَرتِ حِعدَّ الرِ صوته بصوتُهتَّ شب:قال

 - بـو مالـك أ ثنـا :ادة أبو عيل احلرضمي الفقيـهَّجَ احلسن بن محاد س
 ،عـن ابـن عبـاس  ،حاكَّ عن الـض، عن جويرب،مِشامرو بن هَي عبَناجل

ى موسـى صـلوات اهللا عليـه َ نـاج إن اهللاَ «:☺ قال رسـول اهللا :قال
 َعِمَ فلـام سـ،اهـُّلُك وصـايا ،ٍ أيـامِ يف ثالثةٍ كلمةَلفَ وأربعني أٍلفَ أِائةـبم

 ، ِّبَّ الـرِن كـالمِه مـِعِيف مـسامَع ا وقهم ملَ مقتَمينيَموسى كالم اآلد
عون ِتـصنُمـع يل الّم يتـصنـ يا موسى إنـه لـ:وكان فيام ناجاه أن قال له

 ُمتّرَ حّ عامِ الورعِبون بمثلِتقرُ املّب إيلَّم يتقرـ ول،نياُّ يف الدِهدُّمثل الزِب
  .يفتيِن خِ مِكاءُ البِدون بمثلِّتعبُمـ الَّد إيلّبم يتعـ ول،عليهم

 ويـا ذا ،ِينِّ الـدِ ويـا مالـك يـوم،هـاِّة كلّيَ يا إله الرب:قال موسى 
   ؟همَ وماذا جزيت ؟مهـ لَ ماذا أعددت ِ،ِامَاجلالل واإلكر

هم داري حتى يتبؤون منهـا حيـث ُبيحُ أما الزاهدون يف الدنيا فأ:قال
م ـ لـِ القيامةُ فإنه إذا كان يوم؛ عليهمُمتَّ حرّعون عامِرَ وأما الو،شاءوا

 الـورعني فـإين َّ إال، يف يديـهّه عـامُشتَّ وفتـ،َسابِه احلُ ناقشتَّ إالٌ عبدَيبق
ــةُلِدخَ وأ،همُمِكــرُهــم وأُّلِجُأ ــا،ٍسابِ حــِ بغــريَهــم اجلن  ]ب/٦٨[  وأم

 .»ون فيهشاركُ األعىل ال يُفيعَّم الرن خيفتي فأولئك هلِون مؤاَّالبك



    
   

٤٢٠ 

- يف سـنة إحـدى وثالثـني  -طي ِ حممد بن خالد بن عبداهللا الواس
 عن ،نادِّيب الزأ عن ، عن عبدالرمحن بن إسحاق،نا أيبث ،- هِن كتابِائتني مِوم

 َآدم   اهللاَُخلـق«: ☺  اهللا قال رسـول: قال،هريرة  عن أيب ،ِاألعرج
 . )١( »اًون ذراعُّه ستُولُ وط،ِِهتَورُعىل ص

 - عن  ،نا إبراهيم بن سعدث ،ينَوُ لُّيِ األسدٍليامن بن حبيبُحدثنا حممد بن س
 ُلِينز «: قال☺ أن رسول اهللا يب هريرة أعن  ، عن أيب سلمة،ٍابن شهاب

يـدعوين ن َ مـ: فيقـول،ِرِ اآلخـِ الليـلُثُلُ يبقى ثَنيِ حٍ ليلةِّيف كل نا ُّرب
  .» الفجرَعُى يطلّ حت ؟ لهَرِأغفين فُرِن يستغفَ م ؟ لهَجيبَفأست

  .)٢( ِهلَّ الليل عىل أوَون آخرُّبِفلذلك كانوا يستح

-  حدثني مالـك ،برييُّصعب بن ثابت الزُصعب بن عبداهللا بن مُم 
عـن أيب  ، وعن أيب سلمة،ِّيب عبداهللا األغرأ عن ،ٍ عن ابن شهاب،ٍبن أنسا

 إىل ٍ ليلـةَّلكـ نـا ُّ ربُلِنزَي« :] قال☺ن رسول اهللا إ[ : قال هريرة
دعوين َن يـَ مـ: فيقـول،ِرِ اآلخـِ الليـلُثُلـُ الـدنيا حـني يبقـى ثِالسامء

 .» ؟ لهَرِين فأغفُرِستغفَن يَ وم ؟هَِيعطُني فأُن يسألَ وم ؟ لهَجيبَفأست

                                         
 ).٧٢٦٥(، ومسلم )٦٢٢٨(، والبخاري )٨١٧١(  رواه أمحد ) ١(
 ). ١٧٢١(، ومسلم )٧٤٩٤(، والبخاري )٧٥٩٢(  رواه أمحد ) ٢(

 وتعـاىل تبارك - ربنا ينزل«: قلت ألمحد بن حنبل): ٣٣٣٢ (»مسائله« يف    قال الكوسج   
  ؟األحاديـث هبـذه تقول أليس ،»الدنيا سامء إىل األخري الليل ثلث يبقى حني ليلة كل – اسمه

 :يعنـي ،»صـورته عـىل آدم خلـق  اهللا فإن الوجه تقبحوا وال «،» رهبم اجلنة أهل يرى«و
  موسـى إن«و ،»قدمه فيها اهللا يضع حتى  رهبا إىل النار كتاشت «و .العاملني رب صورة

 .صحيح هذا كل: أمحد اإلمام قال. »؟  املوت ملك لطم
 .أيَّالر ضعيف أو ،بتدعُم ّإال هيدع وال صحيح، هذا كل: إسحاق قال   



 
   

٤٢١ 

-  عـن ،ٍميلُ بـن شـُرضَّنـا النـث ،حممد بن عيل بن احلسن بن شقيق 
 وأيب ،زيـد الليثـيَ عن عطاء بـن ي،ٍ عن ابن شهاب،خرضصالح بن أيب األ

  إن اهللاَ« :قـال ☺ عن رسـول اهللا ،عن أيب هريرة  ،ِّعبداهللا األغر
 نَ مـ: فيقـول، الـدنياِ إىل سـامءِرِ اآلخـِ الليلُلثُ إذا بقي ثٍ ليلةَّ كلُنزلَي
 .»ين فأغفر لهُرِغفَن يستَ م ؟جيبَستأوين فُدعَي

- ٍربَليامن بـن حـُ سُسمعت : قال،نربيَ عبدالعظيم الع العباس بن 
  .ٍ ليس بمخلوقُ القرآن:يقول

 ؟  فام بدا لك ، هذاُ إنك كنت ال تقول:قلت له

:  M  Ï  Î  Í قـال اهللا ؛ اهللا ِن كتـابِه مُ استخرجت:قال
   Ò   Ñ  ÐL ]دِ واحُظر والنَُّ فالكالم،]٧٧:آل عمران.  

 - ن َمـ : يزيد بن هـارون يقـولُسمعت : بن حييىُاذ حدثني ش، أيب
 .زنديق – هو َّواهللا الذي ال إله إال - فهو ؛ٌ خملوقُ القرآن:قال

- ابن أيب[بكر   أبا:يعني -  ٍيدُ حدثني عبداهللا بن حممد بن مح، عباس [

 وهو عىل سطحه - عبدالرمحن يقول ليحيى بن سعيد ُسمعت - األسود
 أن ُ مـا اسـتحللت؛هُثِ وأنا وارَا مات جهميً لو أن رجال، يا أبا سعيد:-

  .اً شيئِِهرياثِن مِذ مُآخ
- وهـو ابـن عبـدامللك  - شام ِ حدثني أبو الوليد ه، العباس العنربي - ،

؟ M$  #  "  !L بـصنعون َ كيف ي:قال يل حييى بن سعيد ]أ/٦٩ [:قال
 ! ؟اً يكون خملوق ؟MN  M  L L :هبذه اآلية كيف

- عن ،اشد الكويفَعبد بن رَنا مث ئ،يم بن يزيد املقرَوُنا رث ، عباس 



    
   

٤٢٢ 

 ؟  ِ عن القرآن:ل جعفر بن حممدِئُس : قال،نيَهُّر الدَّعاوية بن عامُم

  . اهللا ُ ولكن كالم؛ وال خملوق، ليس بخالق:فقال

 ، وكـان يفتـي بقـول ابـن أيب لـيىل،ا هـذاً معبدُ وقد رأيت:قال أيب
 . موسى بن داود هبذا احلديث:وحدثني عنه

 - ٌّوعـيل -  ،رةَرعـَوإسامعيل بن ع ، سمعت أبا الوليد: قال، عباس 
  .ٍ ليس بمخلوق]هللاُوكالم [،  اهللا ُ كالمُ القرآن: يقول-  قاعد

  . منك كيف نقول]ـه[ـُمّام نتعلّ إن:ٌّفقال له عيل

- وقيل ، يزيد بن هارونُسمعت :قال ،نا شاذ بن حييىث ، عباس 
 عـىل M\  [  Z     YL ن زعـم أن َ مـ:قـال  ؟ُن اجلهميـةَ مـ:له
  . فهو جهمي؛ِةَّ العامِ يف قلوبَرَّ ما تقرِالفِخ

- فـضل ُرش بـن املِ بُ سمعت:ا يقول سمعت علي: قال، عباس- 
  . باهللا العظيمٌِر هو كاف: فقال - ابن خلوباَوذكر

- بن اار َّطَع ]ثنا[ -  لناٌصاحب -  حدثني أبو سعيد ، عباس العنربي
  يفُ ما تقول:ٍمي حجاجَِع لُ قلت: قال-  األنامطي:يعني -حجاج  أخي

  . خملوقٌيشء ن اهللا ِ وليس م، اهللاُ كالمُ القرآن:قال؟ القرآن 
- عـن، عطاء عن،ََةينَدُنا أبو كث ،سني بن حسن األشقرُنا حث ، أيب  

 وهـو ☺ برسـول اهللا ٌّ هيوديَّ مر:قال عن ابن عباس  ،حىُّأيب الض
   يوم جيعـل اهللا ؟ كيف تقول يا أبا القاسمُ كيف تقول: قال،ٌجالس

 ،هِ واملاء عىل ذ،هِرضني عىل ذ واأل.- ابةَّبَّوأشار بالس -  ؟هِء عىل ذامَّالس
  .هِشري بأصابعُ ذلك يّ كل.هِ عىل ذِ اخللقَ وسائر ؟هِبال عىل ذِواجل



 
   

٤٢٣ 

 . اآلية]٦٧:الزمر[ : M¼  »  º  ¹  ̧L فأنزل اهللا :قال
- عن سعيد بن ،ٍ عن أيب برش،ٍشيمُنا هث ،عامنُّيج بن النُنا رسث ، أيب 

 ُلـيس اخلـرب «:☺هللا  قـال رسـول ا: قـال،عن ابن عبـاس  ،ٍبريُج
 ِلـقُ فلـم ي،ِجـلِه يف العُمـ قوَ موسى بام صنعَ أخرب  إن اهللاَ،ِعاينةُكامل

 .)١( » فانكرست؛َلقى األلواحَوا أُنعَ ما صَ عاينّ فلام،َاأللواح

- ِرش عن أيب ب،شيمُنا هث ،يج بن يونسُ وحدثني رس: أبو عبدالرمحن، 
 . بنحوه☺ عن النبي ، عن ابن عباس،بريُعن سعيد بن ج

 - ةَكرمِععن [ ،ةَ عن قتاد،سلمةنا محاد بن ث ،نا أسود بن عامرث ، أيب[، 
 .)٢( » ِّ ريبُرأيت «:☺ قال رسول اهللا : قال،عن ابن عباس 

-  بـن انا محـاد ث ،مد بن كيسانَّالص] ب/٦٩[ نا عبدث ،انَّ نا عف،أيب
 قال رسول اهللا : قال، عن ابن عباس ،كرمـةِ عن ع، عن قتادة،لمةَس

 .)٣( »  ريبُرأيت «:☺

                                         
 ). ٢/٣٢١(، واحلاكم )٦٢١٤و٦٢١٣ (»صحيحه«، وابن حبان يف )٢٤٤٧(  رواه أمحد ) ١(

 ).  ٤/١٠٥(  واحلديث صحيح، صححه ابن حبان، واحلاكم، ووافقه الذهبي، والضياء املقديس        
 »ُّالرؤيـة«، والـدارقطني يف )٤٤٢ (»ُّالـسنة«، وابن أيب عاصـم يف )٢٦٣٤و٢٥٨٠(رواه أمحد    )٢(

 ). ١٠٣٩ و١٠٣٣ (»الرشيعة«، واآلجري يف )٢٦١و٢/٢٦٠ (»الكامل«، وابن عدي يف )٢٦٥(
 ).٥٤٧(برقم  ًوقد تقدم موقوفا. ، وانظر ما قبله)٢٦٣٤(ه أمحد  روا)  ٣(

: عبـداهللا أيب عـىل قرىء: قال املروذي، أخربنا: قال اخلالل) ١٨٢ (»العللاملنتخب من « ويف   
 .ربه رأى ًحممدا َّإن: عباس ابن عن عكرمة، عن قتادة، عن سلمة، بن محاد ثنا: شاذان

 .انّعف عن كتبته قد بىل؛: فقال .اذان؟ش غري رواه ما: يقولون إهنم: قلت
 عـن قتـادة، عن سلمة، بن محاد ثنا ،كيسان بن عبدالصمد ثنا ،عفان: عبداهللا أيب عىل ُوقرىء

 . »ريب ُرأيت«:  اهللا رسول قال: قال عباس، ابن عن عكرمة،
 .عكرمة من يسمع مـل قتادة إن: يقولون إهنم: قلت



    
   

٤٢٤ 

- نا حسن بن أيب جعفـر، ثتيبةُنا أبو قث ،مرو بن عيلَ أبو حفص ع، 
  خلـَق: قال،عن ابن عباس  ،هرانِ عن يوسف بن م،يدَعن عيل بن ز

 َ القلم خلَق: فكان؛)كن( : ذلك قال لهُرِ وسائ،هِ بيدَ أشياءَأربعة  اهللاُ
 .)١( هِد بيٍ عدنِات وجنَّ،هِ كتبها بيدَ والتوراة،هِ بيدَ وآدم،هِبيد

- القـرآن : محاد بن زيد يقولُسمعت : قال،عامنُّم بن النر عن عا 
  . العاملني ِّن عند ربِم   ُ به جربيلَنزل  اهللا ُكالم

 - هُتـف وقـد عر، إليك هبذا احلديثُ كتبت:برييُّ إبراهيم بن محزة الزَّ إيل ،
  :يِّ عنث بذلكِّ فحد،ه عىل ما كتبت به إليكُوسمعت

                                         
 مـن قتـادة سـمع مما أحاديث فيه كتابه َّإيل وأخرج وغضب، ! قال الذي يدري ال هذا: قال

 .عكرمة سمعت: أحاديث ستة فإذا عكرمة،
 من وعجب ٍعلم، بغري يتكلمون ٍقوم من وعجب هذا، حيسن من ذهب قد: عبداهللا أبو وقال

 .اخللق عليه فاجتمع البرصة إىل ِقدم فهو ! اهللا سبحان:  وقال !يسمع مل: قال من قول
 .قتادة فأجابه التفسري من يشء عن سأل عكرمة إن: زيد بن محاد رواه هذا: حازم بن يزيد وقال   

 .من طريق املصنف، وإسناده ضعيف) ٥٠٨ (»إبطال التأويالت«  رواه القايض يف ) ١(
اإلبانـة «، وابـن بطـة يف )٧٥٦(» الرشيعة«، واآلجري يف )٤٥ (»النقض«وروى الدارمي يف 

 : وصححه، ووافقه الذهبي) ٢/٣١٩ (، واحلاكم)٣/٣٠٠/٢٢٩ (»الكربى
 وجنـات ، والقلم، والعرش، آدم : أربعة أشياء بيده خلق اهللا :قال،  عن ابن عمر

               .  كن فكان: ثم قال لسائر اخللق،عدن
 اهـ  . إسناده جيد): ١٦٨ (»العلو«وقال الذهبي يف 

 .  تعاىل بيدهّوهذا اللفظ هو الصحيح وليس فيه عد التوراة مما خلقها اهللا
  ).٥٥٣(رقم وقد تقدم التنبيه عىل نكارة بعض ألفاظ هذا األثر عند التعلق عىل أثر 

 َقَّ وفر ز ابن عمرَّيَأفال ترى أهيا املرييس كيف م): ٩٨ص (»النقض« يف قال الدارمي 
شـهد  وقد ، بتأويل القرآن أفأنت أعلم من ابن عمر ! ؟اليدببني آدم وسائر اخللق يف خلقه 

 اهـ .  وكان بلغات العرب غري جهول، وعاين التأويل،التنزيل
  ).٥٦٦ و ٥٥٧ و ٥٥٦ و ٥٥٢ و ٥٥٣(:   ويف الباب  آثار كثرية تقدم بعضها، انظر



 
   

٤٢٥ 

 حـدثني عبـدالرمحن بـن ،امـيَزِحدثني عبدالرمحن بن املغرية احل: ]قال[
م َهلـَ عن د،- مرو بن عوفَمن بني ع -بائي ُعياش السمعي األنصاري الق

 عن ، عن أبيه،قييلُق العِنتفُبن األسود بن عبداهللا بن حاجب بن عامر بن املا
  .يط بن عامرِقَه لِّعم

ا ًيطـِ أن لق،يطِقـَم بـن لِ عن عاصـ،أيب األسود :ثنيهَّ وحد:همـلَقال د
ِ هن: لـهُ لـه يقـالٌبِ ومعه صاح☺ا إىل رسول اهللا ًِد وافَخرج  بـن ُكيـَ

  .ِقِنتفُعاصم بن مالك بن امل

 ☺ وصاحبي حتى قدمنا عىل رسـول اهللا ]أنا[ ُ فخرجت:ٌيطِقَقال ل
 ِ صـالةنِ مـَفَحني انـرص ☺ فأتينا رسول اهللا ،ٍبَجَ رَالخِاملدينة انس

 ُأتَّخبـ ]قـد[ين إ َ أال،ُا الناسهيأ« : فقال،اً خطيبِ يف الناسَ فقام،ِالغداة
ُ أال أل،ٍ أيـامِويت منذ أربعةَلكم ص  بعثـه ٍئِن امـرِ أال فهـل مـ،كمَعِسـمِ

ه َيـِلهُه أن يَّم لعلـث أال ؟ ☺  رسول اهللاُعلم لنا ما يقولا :فقالوا، هُقوم
 ٌولؤين مـسإ َ أال،ُاللَّيـه الـضِلهُأو ي ،ِِه صاحبُ أو حديث،ِهِ نفسُحديث

 .»سواِ اجلَ أال،سواِ اجلَ أال، اسمعوا تعيشواَ أال ؟ُغتَّلَهل ب

ه َ لنـا فـؤادَغَّ حتـى إذا فـر، أنا وصاحبيُمتُ وق،ُ فجلس الناس:قال
   ؟ الغيبِن علمِ ما عندك م، يا رسول اهللا:قلت.  هَوبرص

  .ِهطَ أين أبتغي لسقَمِ وعل،هَ رأسَّ وهز، اهللاُمرَ لعَكِفضح

 اهللا َّا إالهعلمَ ال ي،ِن الغيبِ مٍ مخسمفاتيِحَب ك ُّ رب)١( َّنَض «:فقال
«، - ؟َّ وما هن:ُفقلت . - ِهِ بيدَوأشار   

                                         
 ).٣/٢١٣٩ (»هتذيب اللغة«.  ً   أي استأثر بعلمها فلم خيرب هبا أحدا)١(



    
   

٤٢٦ 

 ِوعلـم[، هَ وال تعلمونـ،مُكِ أحـدُةَّنيـَ متى مَِم قد عل،ِةَّ املنيُلمِع «:قال
ِالرحم يف ُيكون حني ِّيملنا ِ  ،ٍ مـا يف غـدَِموعل، ]هتعلمون وال ،َعلمه قد ،َّ

 ُرشفُ يـِ الغيـثَعلـم يـومقد  و،هُ وال تعلم،اً غدٌمِ ما أنت طاعَِمقد عل
كم ََريِغـ  أنَمِ قـد علـ،)٣( ُكَضحَ يـُّلَظَ في،)٢( نيِقِشفُ م)١( َلنيِزأعليكم 

  .»ٍريبَ إىل ق)٤(ن وكي

  .اً خريُكَ يضحٍّبَن رِ مَمِعدَ لن ن:ُ قلت:يطِقَقال ل

 .»ِاعةَّلم يوم السوع«

نـا إ ف،ُمَعلـَ وما ت،َ الناسُمِّعلُا تممنا ِّعل ]أ/٧٠[ ]اهللا[ يا رسول :قلت
 ، علينا)٦( بواْرَ التي ت)٥( جِحْذَن مِ م؛ٌقون تصديقنا أحدِّصدُ ال يٍن قبيلِم

                                         
 عـىل لِزَواأل الشدة، - الزاى بسكون - :األزل): ٣/٦٧٩ (»زاد املعاد« يف    قال ابن القيم )١(

ِكتف :وزن َأصابه قد الذى هو: َ   اهـ.ُيقنَط كاد حتى به واشتد األزل، َ
 . َّأي من أصابتهم السنة، وهي القحط): ُمسنتني): (٤/١٥٧ (»سرية ابن كثري« ويف )  ٢(
ُّفيظل«: وقوله): ٣/٦٧٩ (»زاد املعاد« يف    قال ابن القيم )٣( ُيضحك َ  َأفعاله صفات من هو :»َ

 ىف الـصفة هـذه وردت وقـد ذاتـه، كـصفات خملوقاتـه، ِمـن ٌءيش فيها ُيشبهه ال التى سبحانه
 .وحتريفها تشبيهها إىل سبيل ال كام ردها، إىل َسبيل ال كثرية أحاديث

أي تغري حـالكم مـن : »ِإن غريكم يكون قريب«: ، ومعناه)ب(وما أثبته من ). يموت) : (أ(   يف )٤(
 . »قد علم أن غوثكم قريب« : »ُّالسنة«دب إىل اخلصب، ويف لفظ ابن أيب عاصم يف اجل

 وكـرس ، وسكون الـذال، بفتح امليم):املذحجي( ):٣/١٨٦(» اللباب يف هتذيب األنساب«  يف ) ٥(
 .  وهو قبيل كبري من اليمن،جِحْذَ هذه النسبة إىل م، ويف آخرها جيم،احلاء املهملة

َتربـأ«: »زوائد املـسند«، ويف )دنواَت: ()أ ، ب( يف )  ٦( .   »تعلـوا علينـا«: ويف الطـرباين. تعلـوا:  أي»َ
 »ُّالـسنة«فقـد نقلـه مـن كتـاب ) ٣/١١٧٣ (»خمترص الـصواعق«، و)ب(والذي أثبته هامش 

 .»زوائد املسند«وهو منقول عن ) ٣/٦٧٤ (»زاد املعاد«لعبداهللا، وهو كذلك يف 



 
   

٤٢٧ 

  . وعشريتنا التي نحن منها،)٢( والينا التي ت)١( َثعمَوخ

 ُبعثُ تم ث،مُثتِبَ ثم تلبثون ما ل،كمُّ نبيّوىفـَتُ ثم ي،مُثتِبـتلبثون ما ل« :قال
 ،َ مـاتَّ إالٍن يشءِا مـهـ عـىل ظهرُعَدتـ ما )٣(  إهلكُرْ فلعم،ُحةائَّصـال

 ،ِ يف األرض)٥( ُك يطـوفُّ ربـَ فأصبح،)٤(  َكِّ الذين مع ربُكةِواملالئ
 ِن عنـدِ مـ)٦( ٍضبِ هبـَ الـسامءك ُّ ربـَ فأرسـل،ُالـبالد وخلت عليـه

 ِ وال مـدفن،ٍ قتيـلِعَن مـرصِها مِ عىل ظهرُعَ إهلك ما يدُ فلعمر،ِالعرش
 فيـستوي ،)٧( هِ رأسـِعنـدن ِه مـَقـُ حتـى خيل، عنهَت القربَّ شقَّ إالٍتِّمي

                                         
 ، وسـكون الثـاء املثلثـة، بفـتح اخلـاء):اخلثعمي( )١/٤٢٣(» األنساباللباب يف هتذيب «  يف ) ١(

 .اهـ وهي بطن من القحطانية.  هذه النسبة إىل خثعم، ويف آخرها ميم،وفتح العني املهملة
ِّ، وصححت يف هامش )دنوا عليناَت): (أ ، ب( يف )  ٢( زوائـد « والـذي أثبتـه مـن). أتوا إلينا): (ب(ُ

 ).٣/١١٧٤ (»خمترص الصواعق«، و)٣/٦٧٤ (»زاد املعاد«، و»برياملعجم الك«، و»املسند
ْفلعمر«: وقوله): ٣/٦٨٠ (»زاد املعاد« يف قال ابن القيم   ) ٣( َ  َّجل الرب بحياة قسم هو :»إهلك َ

  .هبا اليمني ِوانعقاد بصفاته، اإلقسام ِجواز عىل دليل وفيه ُجالله،
 جاء املالئكة موت أعلم ال: »ربك مع الذين واملالئكة«: وقوله): ٣/٦٧٩ (   قال ابن القيم ) ٤(

ّيـستدل وقد ُّالصور، حديث وهو الطويل، رافع بن إسامعيل وحديث هذا، ّإال رصيح حديث يف ُ=   
 .]٦٨:الزمر[ M.  -  ,  +     *  )  (  '  &  %  $  #  "  !L: تعاىل بقوله عليه

ــيم )٥( ــن الق ــال اب ــو): ٣/٦٧٩(    ق ــن ه ــفات م ــه،فع ص ــه ل  M ½  ¼  »L  : كقول
ُينـزل«و ،]١٥٨:األنعام[ M  )  (  '  &  %  $   #  "  !L  ،]٢٢:الفجر[  َّكـل ربنـا ِ

َعشية يدنو«و ،»الدنيا ِالسامء إىل ٍليلة ِاملوقف ِبأهل ُفيباهى عرفة، َّ  اجلميـع ىف والكالم ،»ِاملالئكة ِ
  اهـ.تعطيل الو حتريف بال وتنزيه متثيل، بال إثبات مستقيم، واحد رصاط

  .  مطرأي تـ: هتضب): ٣/٦٧٨( قال ابن القيم    ) ٦(
 النـشأة َّشـبه حـصاده، بعـد َنبـت إذا: ُالـزرع أخلـف من هو): ٣/٦٨٠ (  قال ابن القيم ) ٧(

ِحصد، ما بعد رعّالز بإخالف املوت بعد اآلخرة  .رعّالز ينبت كام رأسه عند ِمن اخللفة وتلك ُ



    
   

٤٢٨ 

 ِّ يـا رب: يقـول.منـها كان مل )١( ؟ هيمَ م:َّ وعزَّك جلُّ فيقول رب،اًجالس
   .»ِها بأهلًه حديثُبَحيس ِ،ةاه باحليِعهدِل ،)٢(  اليومس،مأ

  )٣(!؟ ُباعِّالس وَِىلياح والبِّالر ناُقِّزُ كيف جيمعنا بعدما مت،يا رسول اهللا :فقلت
 َ عليها وهيَ أرشفتُ األرض:  آالء اهللا يف ذلكِلَثَمبنبئك  ُأ «: قالـ]فـ[   
 فلـم ،َعليها الـسامء ك ُّ ربَ ثم أرسل.اً أبدا ال حتي: فقلت،ٌ باليةٌةَرَدَم
َ عليها وهي رشَفتَرشَ حتى أاًامّأي َّلبث عليك إالَت  ولعمر ،ٌدةِواح )٤( ٌبةَ

 ،ِرض األَمـع نبـاتَ عـىل أن جيِ املاءَكم منَعَ عىل أن جيمُرَ هلو أقدَإهلك
   .» إليكمُنظرَعكم فتنظرون إليه ويِصارَن مِو مأ ،)٥(ِن األصواءِفتخرجون م

 ٌصْخَ شـ][  وهـو،ِلء األرضِم كيف ونحن ، يا رسول اهللا:قلت

                                         
  ؟  َكنت وفيم  ؟ُأمرك وما  ؟ُشأنك ما: يأ) مهيم(): ٣/٦٧٩ (قال ابن القيم    )١(
 أمـس،: فقال ا،ًيوم فيها لبث كأنه األرض، ىف لبثه ملدة استقالل): ٣/٦٨٠( قال ابن القيم   ) ٢(

 .اليوم أو ِأمس فارقهم إنام وأنه بأهله، عهد حديث أنه حيسب اليوم،: فقال يوم، َبعض أو
َوالـبىل ُالريـاح ِّمتزقنا ما بعد ُجيمعنا كيف(: وقوله): ٣/٦٨٠ (   قال ابن القيم )٣(  )؟ِّوالـسباع ِ

 ىف خيوضـون يكونـوا مل القـوم َّأن َزعـم َمـن عـىل ّرد السؤال، هذا عىل له  اهللا رسول وإقرار
 أفـراخ وأن بالعمليـات، مشغولني كانوا بل اإليامن، َحقائق يفهمون يكونوا ومل املسائل، دقائق

َوالقدرية واملعتزلة اجلهمية ِمن ملجوسوا الصابئة،  عـىل دليـل وفيـه .بالعلميـات منهم ُأعرف َ
ُيوردون كانوا أهنم ُيشكل ما  اهللا رسول عىل ُِ ِ ْ  عنهـا ُفيجيـبهم والشبهات، األسئلة من عليهم ُ

ُيثلج بام ُِ  اهـ. صدورهم ْ
 املــاء، فيــه جيتمــع الـذى ُاحلــوض الــراء بفــتح ):َّالـرشبة): (٣/٦٧٨ (  قـال ابــن القــيم ) ٤(

 روايـة وعـىل تـرشب، شـئت حيـث فمـن كثـر، قـد املاء َّأن ُيريد احلنظلة،: والياء وبالسكون
      .واستوائها احلنظلة بخرضة بالنبات رضهتاُبخ األرض َّشبه قد يكون: والياء السكون

 .القبور   ) ٥(



 
   

٤٢٩ 

  ! ؟)١(  إليهُ وننظر، إليناُ ينظر،ٌدِواح

 منـه ٌ آيـةُ والقمـرُالـشمس:   اهللاِنبئك بمثـل ذلـك يف آالءُأ «:قال
 ،ؤيـتهامُضامون يف رُ وال تـ،كمِ ويريـان،ًدةِ واحـًام سـاعةَ تروهن،ٌصغرية

 اـمـَروهنَن أن تِ مـ منهام أوهَ عىل أن يراكم وترونُرَك هلو أقدِولعمر إهل[
  .)٢(] »ؤيتهامُون يف رُضامُوال ت ،كمِريانَوي

    ؟ إذا لقيناهَّ وعزَّنا جلُّل بنا ربفعا يـ يا رسول اهللا فم:قلت

 ،ٌيةِنكم خافِفى عليه مَ ال خت،كمُفحاتَ له صٌضون عليه باديةَعرُت «:قال
ك ِ إهلـُمرَ فلع،)٣( لكم هباِ قبُحَ فينض،ِن املاءِ مًةَ غرفِهِ بيد كُّ ربُذُفيأخ
ه مثـل َ وجهـُعَ فتـدُِمسل فأمـا املـ،ٌةَكم منهـا قطـرِ أحـدَوجـه ُئطُما خي

ِ األســود )٥(ِمَمــُ احلِ بمثــلُهُخــَر فتطمِ وأمــا الكــاف،َالبيــضاء )٤(ِةَيطــَّالر

                                         
: آخـر حـديث يف قوله وىف احلديث، هذا ىف هذا جاء ):٣/٦٨١ (»زاد املعاد« يف  قال ابن القيم )  ١(

َشخص ال« ْ ُأغري َ  تـشبيهه قلوهبم ىف يقع وال منه، املراد يعلمون ،عرب قوم هبذا واملخاطبون» اهللا ِمن َ
  وحقـق ذلـك، مـن اًقلوبـ ُوأسـلم ا،ًأذهانـ ُّوأصح ،ًعقوال ُأرشف هم بل باألشخاص، سبحانه

  اهـ.ِّاملعطلون يظنه الذى املجاز لتوهم اًونفي هلا، اًحتقيق والقمر الشمس برؤية اًعيان الرؤية َوقوع
 بيـان تلبـيس«أطال ابن تيمية الرد عىل من أبى إطالق الشخص عىل اهللا تعاىل يف كتابه : قلت

 ). ٤٠٨-٣٩١/ ٧ (»اجلهمية
  »إثبـات احلـد«عـىل اهللا تعـاىل يف التعليـق عـىل ) الـشخص(وقد ذكرت األدلة عىل إطـالق 

 .، ففيه زيادة بيان»ال شخص أغري من اهللا«): ١١١٢(ر حديث  وانظ).١٢٧ص(للدشتي 
، وما يدل عليه من رؤية أهل املوقف لرهبم يوم )٤٠٤(برقم     تقدم الكالم عن حديث  لقيط )٢(

 .القيامة
 .ُالنضح هو الذى الفعل وإثبات بقوله، سبحانه له اليد صفة إثبات فيه):  ٣/٦٨٢( قال ابن القيم )    ٣(
                        .وب لني رقيق   كل ث)٤(
 .الفحم)    ٥(



    
   

٤٣٠ 

 ،)٢( احلونَّ الــصِهِعــىل أثــر ُقَرفــَ وي،)١( كمُّ نبــيُفِنــرصَ ثــم ي،]اآلثــم[
 ،)٤(  حـس:قـول يَةَكم اجلمـرُ أحدُ ويطأ،ِارَّن النِم )٣( اًرسِسلكون جَفي

 ِإ،َعـىل أظمـ )٦(سولَّ الرِوضَعون عىل حِلّطَ في.)٥( هُنَ أو:ك ُّيقول رب
ُّقط )٧ (ٍلةِواهللا ناه  َّه إالَمـنكم يـد ٌ واحـدُطُبسَ ما يَ إهلكُ فلعمر،هاُأيتَ رَ

                                         
 .هذا انرصاف من موقف القيامة إىل اجلنة): ٣/٦٨٢(   قال ابن القيم )١(
    .أثره عىل ويمضون يفزعون يأ   )٢(
 .ِّالرصاط): ِاجلرس): (٣/٦٧٩(  قال ابن القيم ) ٣(
ُحيرقـه ما غفلة عىل أصابه إذا نساناإل ُيقوهلا كلمة: )حس: (قوله): ٣/٦٧٩(   قال ابن القيم )٤(  أو ِ

 .أوه :ِمثل يوه: ياألصمع قال. ُيؤمله
 .»زوائد املسند«، وهو كذلك يف )أوانه) : (ب(   يف )٥(

 . )نعم( :بمعنى )أنه( يكون أن: أحدمها قوالن؛ فيه: قتيبة ُابنقال  ):٣/٦٧٩(قال ابن القيم 
 .يقول ما عىل أنه أو كذلك، تمأن: قال كأنه اًحمذوف اخلرب يكون أن: واآلخر

ِاجلرس، وراء من احلوض أن هذا ظاهر: )٣/٦٨٢( ابن القيم لاق  ) ٦(  حتـى إليه يصلون ال فكأهنم ِ
  اهللا رسـول أن  هريرة أيب عن: البخارى روى وقد .. قوالن ذلك ىف َّوللسلف اجلرس، يقطعوا

ٌقائم أنا بينا«: قال ٌزمرة إذا ِوضاحل عىل ِ َ ُعرفتهم ذاإ َّحتى ُ ُ ِوبيـنهم، بينـى ِمـن ٌرجل َخرج َ  فقـال َ
َّهلم: هلم ِالنـار إىل: فقال أين؟ إىل: فقلت .ُ ُإهنـم: قـال شـأهنم؟ مـا: قلـت .واهللا َّ ُّارتـدوا َّ  عـىل َ

ِأدبارهم، ُخيلص ُأراه فال ِ ُ ُمثل َّإال منهم َ ِمهل ِ َالنعم َ  بـني  ولـيس:ثم مجـع بـني القـولني، فقـال. »َّ
ُيصدق ُّكله وحديثه اختالف، وال ،تناقض وال ،تعارض  اهللا رسول أحاديث ِّ  ا،ًبعـض بعضه ُ

   =ِّالـرصاط، قطع بعد ّإال إليه ُيوصل وال ،ُيرى ال احلوض أن أرادوا القول إن هذا ُوأصحاب
 ِّالـرصاط جـازوا إذا املـؤمنني أن أرادوا وإن قـوهلم، ُّيـرد وغـريه هـذا  هريـرة أيب فحديث
 ُينـاقض ال وهـو هـذا،  لقـيط حـديث عليه يدل فهذا منه، فرشبوا ُوضاحل هلم بدا وقطعوه

 فـام والـسعة، الطـول هبذا كان فإذا ،»شهر وعرُضه شهر، ُطوله«: قوله فإن ِّالرصاط، قبل كونه
 اإلمكـان، حيز ىف فهذا َوبعده، ِّالرصاط قبل املؤمنون فريده اجلرس، وراء إىل َامتداده ُحييل الذى

 .أعلم واهللا. الصادق خرب عىل ٌموقوف ووقوعه
 .إليه هم ما أظمأ يردونه: أى املاء، الواردون العطاش: الناهلة): ٣/٣٨٣(   قال ابن القيم )٧(



 
   

٤٣١ 

 ُسبُ وحتـ، واألذى،ِ والبـول،)١( ِوفَّن الطـِه مـُرِّطهـُ يٌحَ عليها قـدَوقع
     .»اًدِنهام واحِ من فال تروُ والقمرُالشمس

ُبرصُ نبام ف، يا رسول اهللا: قلت:قال[
    ؟ِ

 ٍ يف يـومِ الـشمسِلـوعُ وذلك مع ط، ساعتك هذهَكِ برصِبمثل «:قال
   ].» وواجهته اجلبال،ُ األرضهأرشقت
    ؟ن سيئاتنا وحسناتناِجزى مُ نَِمبَ يا رسول اهللا ف: قلت:قال
   .»عفوَ أن يّ إال؛هاِ بمثلُةيئَّ والس،اِ أمثاهلِ بعرشَُةاحلسن «:قال
    ؟ُ وما النار، يا رسول اهللا فام اجلنة: قلت:قال
 َّ ما مـنهن،ٍسبعة أبوابل َلناران إ] ب/٧٠[ إهلك ُلعمر ُارأما الن «:قال
 ،ٍ أبوابَ لثامنيةِلجنةلن إ و،)٢( اً بينهام سبعني عامُِباكَّالر ُ يسريَّ إالِبابان

   .»اً بينهام سبعني عامُِباكَّ الرُ يسريَّ إالِ بابانَّما منهن
    ؟ن اجلنةِ مُِعلَّ نطامىل  فع، يا رسول:قلت

 ،ٍداعُن صِ ما هبا مٍن كأسِ مٍ وأهنار،ىَّصفُ مٍن عسلِ مٍعىل أهنار «:قال
 ،]ٍهـةِوبفاك[ ،ٍنِ غري آسٍ وماء،هُعمَ طّتغريَ يما ٍن لبنِ مٍ وأهنار،ٍةَوال ندام

   .»ٌرةّطهُ مٌ وأزواج،ثله معهِن مِ مٌ وخري،ك ما تعلمونِ إهلُعمرَل

    ؟حاتِصلُ مَّنُومنه]أ[ ،ٌلنا فيها أزواج]َو[ أ، يا رسول اهللا: قلت:قال

                                         
  .الغائط): الطوف): (٣/٦٧٩(   قال ابن القيم )١(
ُحيتمل ،»اًعام سبعني ُمسرية البابني بني ما«: )٣/٦٨٣(قال ابن القيم   ) ٢(  =الباب بني ما أن به ُيريد أن ِ

ُوحيتمل املقدار، هذا والباب ُيناقض وال املرصاعني، بالبابني يريد أن ِ ِ  بـأربعني تقديره ِمن جاء ما هذا ُ
ِّيرصح مل أنه: أحدمها لوجهني؛ اًعام َذكر ولقد: قال بل بالرفع، راويه فيه ُ ِ  املرصاعني بني ما أن لنا ُ

 .أعلم واهللا.. وبطئه فيها ريَّالس رسعة ختالفبا ختتلف املسافة أن: والثاين. اًعام أربعني مسرية



    
   

٤٣٢ 

ــا «:قــال ــذ،نيِ للــصاحلُصاحلاتل ــلِ مَُّنوهنُّ تل ــذَث ــدنياُِكاتَّ ل  ،م يف ال
  .)١( »دُ غري أن ال توال،كمَونُّذُّويل

  .)٢(  ؟نتهون إليهُ وم،غونِ أقىص ما نحن بال:ُ فقلت:ٌيطِقَقال ل

   ]. ☺به النبي ُ فلم جي:قال[

    ؟كُبايعُ يا رسول اهللا عالم أ:قلت

 ِ،كـاةَّ الزِ وإيتاءِ،الةَّ الصِةَعىل إقام «: وقال،هَدَ ي☺ النبي َ فبسط:قال
    .»هَا غريً باهللا إهلَكِرشُ وأن ال ت،)٣( ِكِّ الرشِالَيِوز

  ؟  مغربـ والِمرشقـ وإن لنا بني ال: قلت:قال

   .هيعطينُا ال يً شيئٌطِشرتُ أين مَّنَ وظ،هَ أصابعَه وبسطَ يد☺ النبي َفقبض

   .هِ عىل نفسَّ إالٌئني امر وال جي،ان منها حيث شئُّلُحَن ا م: قلت:قال

 َّ وال جينـي عليـك إال،َئتِ حيـث شـُّلُ حت،ذلك لك« :وقال ،هَ يدَفبسط
   . فانرصفنا عنه: قال.»كُنفس

ن أتقـى ِم مـهن ألُثتِّدُن حإ إهلك ُلعمر، ِإن ذينها، ، ِنإن ذيها،  «:وقال
    .»ةِرِوىل واآلخُ يف األِاسَّالن

ن هـم يـا َ مـ:-  ٍالبِ بني بكـر بـن كـُأحد - ية رداُ له كعب بن اخلفقال

                                         
 هل تلد نساء أهل اجلنة أم ال ؟ : عن مسألة) ٣/٦٨٤ (»زاد املعاد«يف    تكلم ابن القيم )  ١(
 فـال وانتهائهـا، الدنيا مدة أقىص أراد إن ألنه ؛املسألة هلذه جواب ال): ٣/٦٨٥( قال ابن القيم )  ٢(

 نفـس تعلـم فـال والنـار، اجلنَّة دخول بعد إليه منتهون نحن ما قىصأ: أراد وإن .اهللا ّإال يعلمه
  اهـ. يالنب ُجيبه مل وهلذا وجحيم، نعيم إىل االنتهاء كان وإن ذلك، من إليه يينته ما أقىص

ُجياوره فال ومعاداته، فارقتهُم): ٣/٦٨٥ ( قال ابن القيم )  ٣(  احلـديث ىف جـاء كـام ُيواليه وال ُ
   اهـ.واملرشكني املسلمني :يعنى ،»نارامها تراءى ال«: »ننُّالس «يف يالذ



 
   

٤٣٣ 

      .» ذلك منهمُ أهلِقِنتفُمـبنو ال« : قال ؟رسول اهللا

ن ِ ممـٍل ألحـد ه، يا رسول اهللا: فقلت، عليهُ وأقبلت، فانرصفنا:قال
   ؟ يف جاهليتهمٍخري نِ ممىض

   .ق لفي النارِفَنتُ واهللا إن أباك امل:ن عرض قريشِرجل م  قال:قال

وجهي وحلمي ممـا قـال أليب عـىل وي ِ بني جلدٌّ حرَ فلكأنه وقع:قال
خـرى ُ ثم إذا األ ؟وأبوك يا رسول اهللا:  أن أقولُفهممت .ِاسوس النَّؤر

   ؟كُ وأهل، يا رسول اهللا: فقلت،أمجل

ن ِ أو قـريش مـ،ٍّريِ عامِن قربِ مِ عليهَ ما أتيت، اهللاُ لعمر،وأهيل «:قال
َ جت،كؤوُسَ بام يِ فأبرش،☺إليك حممد   أرسل: فقلٍكِرشُم  عىل وجهك ُّرُ

  .)١( »ِك يف النارِوبطن

 ال ٍ وكـانوا عـىل عمـل، وما فعل هبم ذلـك، يا رسول اهللا: قلت:قال
    ؟صلحونُوكانوا حيسبون أهنم م ،اهَّ إيَّنون إالِسُحي

ه ّ نبيَىصَ فمن ع،ام نبيَمُ أِ سبعِّلُ كِ يف آخرَ بعث أن اهللاَبذلك  «:قال

                                         
 هـذا: »حممـد إليـك يأرسـلن: فقل كافر بقرب مررت حيثام«: وقوله): ٣/٦٨٥(   قال ابن القيم )١(

 ،النـار ىف فهـو اًرشكُمـ مات َمن َّأن عىل .. دليل وفيه ،يوهن ٍأمر ُتبليغ ال وتوبيخ، تقريع إرسال
   هبـا واسـتبدلوا إبـراهيم، ديـن احلنيفيـة َّغـريوا قـد كـانوا املرشكني نأل ؛البعثة قبل مات وإن

َّحجة معهم وليس وارتكبوه، ِّالرشك،  ِمن اًمعلوم يزل مل بالنار عليه والوعيد وقبحه به، اهللا من ُ
ُالرسل دين ِّكلهم ُّ  عد باًقرن ُاألمم بني متداولة ألهله اهللا ِعقوبات ُوأخبار آخرهم، إىل أوهلم من ُ

َّاحلجة َّفلله قرن،  مـن عليـه عبـاده َفطـر مـا ّإال يكـن مل ولو ،ٍوقت كل ىف املرشكني عىل البالغة ُ
 آخر، إله معه يكون أن وعقل فطرة كل ىف ُيستحيل وأنه إهليته، لتوحيد املستلزم ربوبيته توحيد

ِّيعذب ال سبحانه كان وإن ُالرسل دعوة تزل فلم َوحدها، الفطرة هذه بمقتىض ُ  ىف التوحيـد إىل ُّ
  اهـ.أعلم واهللا الرسل، دعوة بمخالفته العذاب ّيستحق فاملرشك ألهلها، معلومة األرض



    
   

٤٣٤ 

   .)١( »ن املهتدينِه كان مَّ نبيَن أطاعَ وم،النيَّن الضِكان م

- هـريُنـا زث ،-  عبدامللك بـن عمـرو:يعني -نا أبو عامر ث ، أيب- 

                                         
، واآلجـري يف )٢٧١ (»التوحيـد«، وابن خزيمة يف )١٦٢٠٦ (»زوائد املسند«  رواه عبداهللا يف ) ١(

ح صـحي: ، وقال)٤/٥٦٠(، واحلاكم )١٩/٢١١ (»الكبري«، والطرباين يف )٦٠٥ (»الرشيعة«
 ).٧/٣٩٥ (»بيان تلبيس اجلهمية«وصححه ابن تيمية يف . اإلسناد كلهم مدنيون ومل خيرجاه

ُّوأما حديث أيب رزين فهو مشهور يف الـسنن واملـسانيد؛ لكـن أهـل الـسنن ): ٧/٤٥(  وقال    ُّ
ًوقد روي مبسوطا من وجه آخر كام رواه .. ُّخيترصون من احلديث ما يناسب السنن عىل عادهتم 

 .  ثم ذكره بطوله..َّالذي اشرتط فيه أنه ال حيتج إال بام ثبت من األحاديث »التوحيد«زيمة يف ابن خ
 ُجاللتـه يتنـاد جليـل، كبـري حـديث هذا): ٣/٦٧٣ (»زاد املعاد« يف وقال ابن القيم 

 بـن عبـدالرمحن حديث من ّإال ُيعرف ال النُّبوة، ِمشكاة ِمن خرج قد هّأن عىل ُوعظمته ُوفخامته
 املدينـة، علـامء كبـار مـن ومها ،يريُّالزب محزة بن إبراهيم عنه رواه ،املدين عبدالرمحن بن غريةامل

 ورواه ،يالبخـار إسـامعيل بن حممد احلديث أهل ُإمام هبام َّاحتج الصحيح، ىف هبام ٌحمتج ثقتان
ْوتلقوه كتبهم، ىف ُّالسنَّة أهل ُأئمة  مـنهم ٌأحـد يطعـن ومل نقياد،الوا بالتسليم وقابلوه بالقبول، َّ
 بـن أمحـد بن عبداهللا عبدالرمحن أبو اإلمام، ابن اإلمام: رواه فممن؛ ُرواته من أحد يف وال فيه،

 .  فذكر إسناده... راهيمبإ َّإيل كتب: وقال ،»ةُّالسن« كتاب ويف أبيه، مسند ىف حنبل
                :ثم ذكر احلفاظ الذين رووه، ثم قال

 حنبـل بـن أمحـد بن وعبداهللا ،الصنعاين إسحاق بن حممد احلديث هذا روى: منده ابن وقال
 رعـةُز أبـو :مـنهم األئمـة ِمـن مجاعة الدين وأهل العلامء بمجمع بالعراق رواه وقد وغريمها،

ِينكره ومل إسامعيل، بن حممد عبداهللا وأبو حاتم، وأبو ،يالراز  بـل إسـناده، ىف مّيتكل ومل أحد، ُ
ْرووه َ ِينكر وال والتسليم، القبول سبيل عىل َ ٌجاحـد، ّإال احلـديث هـذا ُ  خمـالف أو جاهـل، أو ِ

 »خمتـرص الـصواعق املرسـلة« اهــ  ونحـوه يف .منده بن اهللا عبد أيب كالم هذا ُّوالسنة، للكتاب
 :وزاد فيه). ٣/١١٨٣(

فوائد أيب «وقال أبو اخلري عبدالرحيم بن حممد بن أمحد بن حممد بن محدان بعد أن أخرجه يف 
 »مـسنده«هذا حديث كبري ثابت حسن مشهور، وقد روى منه اإلمام أمحـد يف : »فرج الثقفيال

لكـن بغـري هـذا اإلسـناد، وابنـه سـاقه بكاملـه يف .. فصل الضحك، وروى منه فصل الرؤيـة
 إلخ. »..ُّالسنة« أبيه ويف »مسند«



 
   

٤٣٥ 

 جَالْجـَّ عن خالد بن الل،-  ابن جابر:يعني - يزيد  عن،-  ابن حممد:يعني
أن : ☺ النبـي ِ عن بعض أصحاب،عن عبدالرمحن بن عايش ،]أ/٧١[

 ُرِسفُ مـ،ِفس الـنَُّبّ وهـو طيـٍ غـداةَ خرج علـيهم ذات☺رسول اهللا 
 ،ِفس الـنََّبّنـا نـراك طيـإ ، يا نبي اهللا:فقلنا[ ،ِ الوجهُرشقُ أو م،ِالوجه

يب َ وأتـاين ر! ؟نيُمنعَوما ي «: فقال]-جهَ الوَرشقُم وأ - ، الوجهَرِسفُم
 يا حممد: فقالٍ،ةَورُ صِ يف أحسنَيلةَّالل .  

  . لبيك ريب وسعديك:قلت
   ؟ األعىلُ املألُ خيتصمَيمِ ف:فقال
  .اً أو ثالث،ِتنيَّقال ذاك مر ؟ ِّ ال أدري أي رب:ُقلت

 يل َّ حتى جتـىل،َّا بني ثدييهَ بردُ فوجدت،َّفيِ بني كتِيهَّ كفَوضعف :قال
M         4  3  2  :م تال هـذه اآليـةُ ث،ِ وما يف األرضِمواتَّما يف الس

7  6  5L ]َيمِ فـ، يـا حممـد: ثـم قـال،اآلية ،]٧٥:األنعام 
 ؟  املأل األعىل ُمِخيتص

  .ِاراتَّ يف الكف: قلت:قال

   .ُاراتَّ وما الكف:قال

 خـالف ِدِ يف املساجُ واجللوس،ِعاتُمُ إىل اجلِ عىل األقدامُ امليش:قلت
 . ِهِ الوضوء يف املكارُ وإبالغ،لواتَّالص

 ِِهن خطيئتِ وكان م،ٍريخ بَ ومات،ٍ بخريَ ذلك عاشَمن فعلـ]فـ[ :قال
 .هُّمُه أْ ولدتِكيوم

 ،ِعـامَّ الطُ وإطعـام،ِالمَّ الـسُذلَ وبـ،ِ الكـالمُ طيـب:ِرجاتَّن الـدِوم



    
   

٤٣٦ 

  .ٌ نيامُاسَّ والنِ بالليلُالةَّوالص

 َ وتـرك،ِيبـاتَّك الطُ أسـألِّ اللهم إين: إذا صليت فقل، يا حممد:وقال
 ِ يف النـاسًةَتنـِ وإذا أردت ف،َّ عيلَ وأن تتوب،ِ املساكنيَّبُ وح،ِاتَاملنكر

 .)١( »ٍ مفتونَني غريَّفتوف

                                         
 »التوحيد« يف ، وابن خزيمة)٣٢٣٥(، والرتمذي )٣٤٨٤و١٦٦٢١و٢٢١٠٩و٢٣٢١٠(   رواه أمحد )١(

 ).٧٥- ٧٢ (»الرد عىل اجلهمية«وابن منده يف ، )٢٥٩- ٢٥٥ (»الرؤية«والدارقطني يف ، )٣٢١(
 .اإلمام أمحد، واإلمام البخاري، واإلمام الرتمذي: واحلديث صححه

 عـن ، عـن أيب سـالم،زيد بـن سـالم:  بعد رواية هذا احلديث من طريققال الرتمذي 
   عن معاذ بن جبل، أنه حدثه عن مالك بن خيامر السكسكي،عبدالرمحن بن عائش احلرضمي

 هـذا عـن إسـامعيل بن حممد :سألت ،صحيح حسن حديث هذا: قال الرتمذي .عن النبي 
 عن ، هذا أصح من حديث الوليد بن مسلم:وقال. صحيح حسن حديث هذا :فقال ،احلديث

دثني عبـدالرمحن بـن عـائش  حـ، حدثنا خالد بن اللجالج: قال،عبدالرمحن بن يزيد بن جابر
 هكذا ذكر الوليـد يف . وهذا غري حمفوظ. فذكر احلديث، سمعت رسول اهللا : قال،احلرضمي

 عـن ، وروى بـرش بـن بكـر. سـمعت رسـول اهللا : قـال، عن عبدالرمحن بن عائش،حديثه
 .عبدالرمحن بن يزيد بن جابر هذا احلديث هبذا اإلسناد عن عبدالرمحن بن عائش عن النبي 

 اهـ.  وعبدالرمحن بن عائش مل يسمع من النبي .ُّوهذا أصح
 وروي ،حنبـل ابـن احلـديث هذا ىروو):  ٧٥ (»الرد عىل اجلهمية« يف     وقال ابن منده 

 الـرشق أهـل مـن الـبالد أئمـة عـنهم ونقلهـا،  النبي أصحاب من عرشة عن احلديث هذا
 اهـ . والغرب

بيـان تلبـيس « احلـديث والكـالم عـن عللـه يف  يف مجـع طـرق هـذاوأطال ابن تيمية 
ًفهذه الروايات يصدق بعضها بعضا إذ قد رواه عن كـل شـخص ): ٧/٢٠٨(، وقال »اجلهمية

 . أكثر من واحد، لكن بمجموع الطرق انكشف ما وقع يف بعضها من غلط يف بعض طريقه
وحيـسن وهذه الطرق مع ما فيها مـن االضـطراب ملـن يتـدبر احلـديث، ): ٧/٣٢٥(وقال 

معرفته، يدل داللة واضحة عىل أن احلديث حمفوظ، صحيح األصل، ال ريب يف ذلك، بل قـد 
 .ثم بني ذلك. يوجب له القطع بذلك

ً  وبني أيضا يف  إنـام كـان يف املنـام باملدينـة، ومل : أن هذه الرؤية كانت يف املنام؛ فقال) ٧/٢٣٨(َّ



 
   

٤٣٧ 

- بـه النبـي ُ قتادة يبلـغقال ،رَعمَ عن م،نا عبدالرزاقث ، أيب ☺: 
  .)١( »ِهتَ عىل صورَآدم   اهللاَُخلق«

-  عـن قتـادة ،رَعمـَنـا مث ،نا عبدالرزاقث ،يبأ :  M      0  /  .L 
  .ورةُأحسن ص] يف[ :قال، ]٤:التني[

- بـن ا عن عيل ،-  ابن سلمة:يعني - نا محادث ،اجَّ إبراهيم بن احلج
 ٌمجيـل  إن اهللاَ «: قـال☺أن رسول اهللا  ،سيبُمـ عن سعيد بن ال،زيد

  .)٢( »الـ اجلمُّبِحـُي

- عن  ،نا محاد بن زيدث ،داشِنا خالد بن خث ،اقَّ حممد بن عيل الور
ِ حيٌمجيل  إن اهللا :عن طاووس قال ،احلسن بن ذكوان  ويبغض ،َ اجلاملُّبُ

  . والتباؤسَالبؤس
- حـدثني أيب،زائدة نا ابن أيب ،محويهَبيح زُ زكريا بن حييى بن ص ، 

 أو -  أبـو بكـر َقـرأ : قـال،جيلَ عن عامر بن سعد الب،عن أيب إسحاق
 هـل :قـال، ]٢٦:يـونس[ M %  $  #  "  L : - ئت عنـدهِرُق

   . ثناؤهّنا جلِّبَ إىل رُظر النَّ ؟يادةِّتدرون ما الز
- بـن أيب ا حـدثني عاصـم ،راشِهاب بـن خـِنا شـث ، احلكم بن موسى

 ِ للهـوامُسمعُ ليـ:قـال أنه ،عن عبداهللا بن مسعود  ٌّر،ِ حدثني ز،جودَّالن
 وإن ،ِّ يف الـربِوشُالوحـ جلبـة ُعَسمُا يــ كمِ الكافرِ جلدِطباقَأ  بنيٌجلبة

                                         
  اهـ.يكن ذلك ليلة املعراج كام يظنه كثري من النّاس

 ). ٤٨٠(ً تقدم خترجيه مرفوعا برقم )  ١(
 ). ٥١٠(وقد تقدم برقم ). ١٧٨(  روى مسلم هذا اللفظ من حديث ابن مسعود )  ٢(



    
   

٤٣٨ 

  .)١( ِارَّ اجلبِاعَا بذرًراعِه ألربعون ذَجلد
 - ضل بـن موسـىَنا الفث ،-  بمكة - ة بن عبدالوهاب ّيِدَالح هَ أبو ص 

 ،مرو بن ميمـونَعن ع] ب/٧١[ ، عن أيب إسحاق، أنا األعمش،يناينّوهو الس
 عـن ُ سألت؛َدينَ م]إىل[ ُ ملا انتهيت: أنه قال،عن عبداهللا بن مسعود 

 فأتيتها فـإذا هـي ، عليهاُلتِلُ فد، موسى منها  اهللاَُمَّ التي كلِجرةَّالش
 أن ِستطعَ فلم ت، فالكتههاِقَن ورِ ناقتي مْ فتناولت،فُِّرَ تُ خرضاءٌشجرة

 .َ، ورجعت☺بي  عىل النَُّيتّ فصل،هْتَ فطرح،هَتبتلع
 - نـا ث ،ارَّشام البـزِ خلف بن هُليامن بن حممد جارُس  أبو داود املباركي

 ابن  عن،بريُعيد بن جَعن س ،مروَنهال بن عِعن م ،عن ابن أيب ليىل ،ٍأبو شهاب
ـــاس ـــه  عب   : M   §  ¦  ¥®  ¬  «  ª©  ̈ L يف قول

ما [ محوَ في،نياُّ الدِ يف رمضان إىل السامء  اهللاُُ ينزل: قال،]٣٩ :الرعـد[
 .عادةَّ والس،َقاءَّ والش،َ واحلياةَ املوتَّثبت إالُ وي]يشاء

- عـن ،ٍربَامك بـن حـِ عن سـ،عبةُ أنا ش، بن جريرُنا وهبث ، أيب 
: ال فقـالَّجَّه ذكـر الـد أنـ☺ ر النبـيك ذ، عن ابن عباس ،كرمةِع
 ،ٍَنطَى بن قَّزُالع ُ عبد:كم بهُرجال هَ أشب،ٌةَلَه أصَ رأسَّ كأن،ٌانَجِ هُأعور«

   .)٢( » بأعورَليس م ُكَّ فإن رب،كّلُ اهلَكَلَفأما ه

-  مروَمي سعيد بن عَنا عث ،- باملدينة - برييُّحممد بن الوليد الز، 
                                         

.  يف غلظ جلـد الكـافرمن حديث أيب هريرة ) ١١٧١(ًوسيأيت مرفوعا برقم .  إسناده حسن)  ١(
 . َّوسيأيت التعليق عىل ما دل عليه احلديث

ُليسمع إنه: قال ن عمرو بن ميمونع) ٣٦٠٩٤(ابن أيب شيبة  »مصنف«ويف    ِالكـافر ِجلد بني َُ ِ 
ِوحلمه ُجلبة ِ ِالدود َ ِكجلبة ُّ   .ِالوحش َ

 ).٩٩٠(  تقدم خترجيه برقم ) ٢(



 
   

٤٣٩ 

أخربين سـعيد بـن  ،ٍ بن قيس)١( بن سعيد دي عن سع،ليامن بن باللُعن س
 ،يب هريرة أ عن ،-انةَجْرَ ابن م: وإنام هو !برييُّكذا قال الز -مرجاه 

 َنيِنيا حـُّ الـدِامءَّ إىل السُلِنزَي  إن اهللاَ «: قال☺ن رسول اهللا  إ]:قال[
ين ُرِستغفَن يـَ مـ: جل ثنـاؤه فيقول،)٢(ِيلّ اللُصفِ أو ن،ِيلّ اللُثُلُى ثَبقَي

 ، يـدهُطُبـسَ يم ثـ؟ هَيـِعطُن يسألني فأَ م ؟يبهِ فأجِدعوينَن يَ م، لهَرِفأغف
      .)٣( »ٍدومَ وال ع،ٍومُ ظلَ غريُضِ من يقر:فيقول

-  ليم َنا أبو هـالل حممـد بـن سـث ،نا حسن بن موسى األشيبث ،أيب
    ؟ك َّ ربُفِصَ هل ت:ِواحة قال للحسنَن ابن رأ ،نا رجلث ،اسبيَّالر

  .ثالِه بغري مُفِصَ أ، نعم:قال

- بـننا عبدالواحـد ث ئ، القارٌَرضُنا مث ،بن عمر القواريري داهللاي عب 

                                         
 ). سعيد بن شعبة): (ب(، ويف )شعبة: سعيد بن سعيد وكتب فوق سعيد): (أ( يف )  ١(

 ).٥٩٣ (»معرفة الثقات«وما أثبته كام يف 
 عـىل ي والنزول املذكور يف احلديث النبو):٥/٤٧٠ (»جمموع الفتاوى«يف   قال ابن تيمية )  ٢(

 : واتفق علامء احلديث عىل صحته هو..الم الذى اتفق عليه الشيخان َّالة والسَّقائله أفضل الص
 ، طرقـه فانفرد هبا مـسلم يف بعـض، والثلثني،ما رواية النصفأ و،» ثلث الليل اآلخريإذا بق«

 =ي  وقد رو.» ثلث الليل اآلخريذا بقإ «: هريرةأيب الروايات عن ّن أصحإ :يوقد قال الرتمذ
 فهـو حـديث متـواتر عنـد أهـل العلـم .. من رواية مجاعة كثـرية مـن الـصحابة  يعن النب

 قـد ذكـر النـزول ي فإن كان النب، » ثلث الليل اآلخريإذا بق «: فيهّ ال شكي والذ،باحلديث
 ، وهـو الـصادق املـصدوق، فقولـه حـق،ذا انتصف الليلإ و،ولذا مىض ثلث الليل األإا ًيضأ

 ثـم ، وهو أبلغ،ذا انتصفإ ثم ، إذا مىض ثلث الليل األول:ول األ؛ا ثالثةًنواعأويكون النزول 
    اهـ.. نواع الثالثة وهو أبلغ األ، ثلث الليليإذا بق

 ). ٣/١١٣٠ (»خمترص الصواعق«: وانظر   
 ).١٠٧٩( تقدم خترجيه برقم  ) ٣(



    
   

٤٤٠ 

م ال هنـ العابـدون يف الـدنيا أَمِ لو علـ:سمعت احلسن يقول : قال،زيد
 .هم يف الدنياُسُ لذابت أنفِ يف اآلخرةم َّهبَيرون ر

- ٍنا حييى بـن أيب كثـريث ،بان بن يزيدأنا ث ،ألزديدبة بن خالد اُ ه، 
 : قـال☺ه أن رسـول اهللا َثـَّحد] [ أن أبـا هريـرةه َثّأن أبا سلمة حد

 ُنِأن يـأيت املـؤم ]أ/٧٢[   اهللاِةَ ومن غري،ُيغار   واهللاُ،ُ يغارُنِاملؤم«
 .)١( »عليه   اهللاَُمَّما حر

 - ميّقـدُامل وحممد بن أيب بكر بن عـيل ،مر القواريريُبن ع داهللايبُ ع، 
غـرية بـن ُ املِ كاتـبٍادَّ عن ور،مريُ عبدامللك بن ع]عن[ ،وانةَنا أبو عث :قاال

 لـو ]:[ بـادةُ بـن عُ قال سعد: قال،] [غرية بن شعبةُعن امل ،عبةُش
    .عنه )٢( ٍصفحُ مَ غريِيفَّه بالسُبتَرضَ مع امرأيت لً رجالُرأيت

 فواهللا ألنا ! ؟ٍ سعدِةَريَن غِأتعجبون م «: فقال☺ فبلغ ذلك رسول اهللا
ُأغري   واهللاُ،ٍن سعدِ مُأغري  مـا َشِ الفـواحَمَّ ذلك حرِجلَن أِ وم،يِّ منَ
َ شخص وال،َنَ منها وما بطَظهر  ُّبَحـَ أَخصَ وال ش،ن اهللا تعاىلِ مُ أغريَ

ين ِّبـرشُ م املرسـلني اهللاَُ ذلـك بعـثِن أجـلِ مـ،ن اهللا ِ مُيرِإليه املعاذ
 ذلـك ِن أجلِ م،ن اهللا ِ مُةَدحِمـ إليه الُّحبَ أَخصَ وال ش،ينِرِنذُوم

     .)٣( » اجلنة اهللاُ َوعد

                                         
 ).٧٠٩٥(، ومسلم )٥٢٢٠(، والبخاري )٨٥١٩ و ٧٢١٠(رواه أمحد )   ١(
 صـفحة مـن هـو )مـصفح غـري( :ولـهق):  ١/٤٥٦ (»غريب احلديث« يف   قال ابن قتيبة ) ٢(

ْالسيف َوأراد .. عرضه  ِوهي َّ  ال سـيفه ّبحـد لـرضبه امرأتـه مـع ًرجـال وجـد لو أنه  سعد َ
 اهـ. ُشهداء بأربعة يأيت أن إىل يصرب ملو بعرضه

 ).٣٧٥٧(، ومسلم )٦٨٤٦(، والبخاري )١٨١٦٨ (»املسند«رواه أمحد يف  )   ٣(
 :بيـداهللا القـواريريُعقـال  ]:عبداهللا بـن أمحـد [قال أبو عبدالرمحن) ١٨١٦٩ (»املسند«   ويف 



 
   

٤٤١ 

- سني بن عـيل اجلعفـيُنا حث ، أبو بكر بن أيب شيبة عبداهللا بن حممد، 
 : قـال، املغريةِ كاتبٍادَّعن ور ،- مريُ ابن ع:يعني -   عن عبدامللك،عن زائدة

َ لـرضًعهـا رجـالَ مُ لو وجدت: يقول،َبادةُ بن عَ أن سعد☺ النبي َبلغ ه ُبتَ
  . فذكر احلديث ..ٍحِصفُ غري مِيفَّبالس

- عن  ، عن األعمش،نا أبو بكر بن عياشث ،نا أسود بن عامرث ، أيب
 اهللا ِ كفضلِ عىل الكالمِ القرآنُفضل «:☺ قال رسول اهللا : قال،احلسن
 ١( »هِعىل عباد(. 

- هلم باليمنٍقاض - بيدي موسى بن طارقُّة الزّرُنا أبو قث : عىل أيب  
 رأى :يقول  ابن عباس َعِأنه سم ، أخربين عطاء،ريجُ ابن جكر وذ،-

   .)٢( تنيَّمر ه َّ رب☺حممد 

- نة إحـدى وثالثـني َبالبـرصة سـ -ام َقدِ أبو األشعث أمحد بن امل
أن سـامل بـن  ،ث عن قتادةّدُ أيب حيُ سمعت: قال،عتمرُنا م ث،-  ومائتني
 ال إن اهللاَ «:نـه قـالأ ☺ عن رسول اهللا ، عن أبيهَثَّ حد،عبداهللا

ُي جيِ إىل الذُنظرَي   .)٣( »ِيالءُن اخلِه مَ إزارُّرَ

- ريجُأنا ابن ج ،بيداهللا بن موسىُنا عث ، زياد بن أيوبٍمِ أبو هاش، 

                                         
 .   »  مدحه من اهللاال شخص أحب إليه «: قوله؛ليس حديث أشد عىل اجلهمية من هذا احلديث

 .الكالم عن هذه املسألة يف حديث لقيط بن صربة ) ١٠٩٧(   وقد تقدم برقم 
 ).١١٣و١١٢و١٠٥( تقدم خترجيه برقم )  ١(
 ).َّمرتني ِِهبفؤادرآه ): (٣٥٦(وثبت عند مسلم . ، وإسناده صحيح)٢٨٦( البن خزيمة »التوحيد«  ) ٢(
 ).٥٥٠٤(، ومسلم )٥٧٨٣(، والبخاري )٥٣٤٠(رواه أمحد )   ٣(



    
   

٤٤٢ 

 )١( هُثِكرُ ال ي: قال]٢٥٥: البقرة[ :   MË     Ê          ÉL  يف قولهاهدُعن جم

 - بـن ا ِراتُ عـن فـ،لـيحَنا أبو املث ،ايشَّ أبو سعيد عيسى بن سامل الش
ليامن بـن عبـدامللك يف ُة بـن أيب موسـى عـىل سـَردُ أبو بـَمِدَ ق: قال،لامنَس

  اهللاَُعمجـإذا  «:ال ق☺ذكره عن رسول اهللا َ أيب يُ سمعت: فقال،َحوائج
ِامءَّن السَمٍ نادُي مِنادُ ي: قال،ٍ واحدٍرين يف صعيدِ واآلخَلنيّ األو..«، 

   .» هلمّفيتجىل «: قال، احلديثَّثم قص

 هـذا َ هـو أسـمعتَّهللا الـذي ال إلـه إالآ :مـر بـن عبـدالعزيزُفقال له ع
     ؟☺عن رسول اهللا  ]ه[ُرُبيك يذكأمن ] احلديث[

عن النبي ] ه[ُرُ أيب يذكُ لقد سمعت، هوَّ الذي ال إله إالي واهللاأ :قال
   .ً وال ثالثة،ِتنيَّ وال مر،ٍةَّرَ مَغري ☺

 ُّحـبَا هو أً حديثِ يف اإلسالمُ ما سمعت:مر بن عبدالعزيز ُ له عفقال
   . منهَّإيل

 - عـنسـعيد، نـاث ،ثِنا خالد بن احلـارث ،مر القواريريُبيداهللا بن عُ ع  
ِ عن أيب هن،دةقتا  نَم «: قال☺  أن رسول اهللا،][ عن ابن عباس ،يكَ

 .)٢( »فأعطوه  اهللا ِهِكم بوجَ ومن سأل،وهُيذِاستعاذكم باهللا فأع
                                         

 ). ٢٦٠٧(، وابن أيب حاتم )٣/١٢(  تفسري الطربي ) ١(
 .¶عن ابن عباس ) ٢٦٠٥(وروى نحوه ابن أيب حاتم 

ِال يكرثه: (وقوله     .    أي ال يشتد عليه، وال يشق عليه محلهام): ُ
 ).٧٢٦ (، والاللكائي)٢٧٥٥و٢٥٣٦(، وأبو يعىل )٥١٠٨(، وأبو داود )٢٢٤٨( رواه أمحد )  ٢(

َاستعاذ َمن «:، عن النبي ويشهد له ما ثبت من حديث ابن عمر   نمـو ،فأعيـذوه بـاهللا َ
 .احلديث. » ..فأجيبوه َدعاكم َومن ،فأعطوه باهللا لكمأس

 ). ١/٤١٢(، واحلاكم )٣٣٧٦(ابن حبان : ، وصححه)٥٣٦٥(رواه أمحد 



 
   

٤٤٣ 

- ابن صالح:يعني -  ،عاويةُ عن م،نا عبدالرمحن بن مهديث ، أيب   - 
 قـال : قـال،فريُبري بن نُعن ج ، عن زيد بن أرطأة،عن العالء بن احلارث

 َ ممـا خـرجَ أفـضلٍ بـيشء رجعوا إىل اهللاَإنكم لن ت «:☺رسول اهللا 
  .بن مهديا كذا قال عبد الرمحن :قال أيب. -  القرآن:يعني -. »منه

- نـا ث - ابـن زيـد:يعنـي - نا محـادث ،مر القواريريُبيداهللا بن عُ ع
 M%  $  #  "  L : قـال،يب لـيىلأعن عبدالرمحن بـن  ،ثابت

)    ' ،Mهم إىل رهبـم نظـر: M%L و .اجلنة: M $L :لقا
,    +   *  )L  م ِّهبَم إىل رِهِظرَبعد ن )١(.  

 - بـن ا عامر عن ، عن أيب إسحاق،عبةُنا شث ،نا حممد بن جعفرث ، أيب
 النظـر :)يادةِّالز( : قال،M%  $  #  "  L :سعد يف هذه اآلية

  .َّ وعزَّ جلِمحنَّ الرِإىل وجه

- عن  ،باركُنا املث : قاال،سني بن حممدُ وح،اشم بن القاسمَنا هث ، أيب
 :ُةِالنــارض :قــال ،: M     +    *  )          ,               /  .      -Lاحلــسن يف قولــه 

 ُرُنظـَ وهـي ت،َرضنَْ هلا أن تقَُّ وح،ا ِّهبَ إىل رِظر بالنَّنها اهللاَُّ حس؛ُاحلسنة
  .ا ِّإىل رهب

                                         
مـن  «:اب أحاديـث منهـا ويف هذا البـ):٥٣ص (»الرد عىل اجلهمية« يف قال ابن منده 

 وال يثبـت مـن جهـة ،»ملعون من سأل بوجـه اهللا «:ومنها حديث، »سألكم بوجه اهللا فأعطوه
  . واهللا أعلم.الرواة

 وأمـر مـن يـسأل بوجـه ، واستعاذ بوجه اهللا، أنه سأل بوجه اهللا وذلك أنه ثبت عن النبي
 وزيـد بـن ، عامر بـن يـارس:عن ورواها األئمة ،اهللا أن يعطى من وجوه مشهورة بأسانيد جياد

   اهـ.  وغريهم،  وعبد اهللا بن جعفر، وأيب أسامة،ثابت

 
 



    
   

٤٤٤ 

- ملك ـ عن عبدال،وانةَنا أبو عث ،يِمَّقدُ امل بن عيل حممد بن أيب بكر
 ☺ أن رسـول اهللا ،][دي بن حاتم َعن ع ،ٍ واحدِ عن غري،مريُبن عا

  عىل اهللا ُعرضُيَ سَّ إالٍن أحدِ ممما منك« : فقال،ٌِسبينام هو جالقال 
 َ فمن استطاع،َرا النَّرى إالَ ال يًامالِا وشًمينَ يُلتفتَ ي،انُرمجُه تَينَه وبَينَما ب

 .»لَفعَ فليٍةَرَ متِّشقِ ولو بَه النارَن يقي وجهأمنكم 

- أن ،نا حييى بن أيب كثريث ،بان بن يزيدأنا ث ، بن خالد األزديُةَبْدُ ه 
 ،عن عائـشة  ،هَثَّدَامن حَّ أن أبا صالح الس:هَثّ حد،ٍقِ بن الحَّميََرضاحل

 ،» ؟ِبكيـكُمـا ي «: فقال،بكيَ عليها وهي تَ دخل☺  اهللاَّأن نبي ]أ/٧٣[
   .ُ فبكيت؛الَّجَّ الدُتُ ذكر:قالت

  فـإن؛ُّتِ وإن م،يكموهِ أكف؛ٌّج وأنا حيُ فإنه إن خير،بكيَفال ت «:قال
   .» بأعورَليس ريب 

-  ٍنـرص بـن ُطسباأنا ث ،يِزَْقنَمرو العَنا عث ،رَعمَم ]أبو[ إسامعيل، 
ِنـرصِثـل اخلِ مَّىلَ جتـ: قـال عن ابن عبـاس ،كرمةِ عن ع،ديُّالس عن َ. 

 . :  M¾  ½   ¼  »L قوله ،هِعُر بأصبَعمَوأشار أبو م

- بن ا ]اهللا[عن عبد ،يُ عن هالل بن مح،يكَ عن رش، نا وكيع، أيب
 َّا مـنكم إال مـ:ِبـل الكـالمَ بـاليمني قَ بدأ  عبداهللاُ سمعت: قال،كيمُع

 ؟ك يبَّ ما غـرَابن آدم:  فيقول،ِ البدرَ ليلةِ خيلو بالقمرام كه ُّسيخلو به رب
  ؟ متِ فيام علَلتِ ماذا عم ؟مرسلنيـ الَ ماذا أجبت ؟ يبَكَّرَابن آدم ما غ

- عـن ،يـكَنـا رشث ،ٌنا وكيعث :- ببغداد - يبةَثامن بن أيب شُ علينا ع 
  ابن مـسعود ُ سمعت: قال،كيمُعن عبداهللا بن ع ،يدُهالل بن أيب مح



 
   

٤٤٥ 

 سـيخلو بـه َّ إالٍن أحـدِنكم مِ ما م واهللاُ: قال، احلديثَ قبلِ باليمنيُأَيبد
 ؟ ك يبَّرَغـ آدم ما َ ابن: يقول،هِّكم بفلوُ كام خيلو أحدِ القيامةَ يوم هُّرب

   ؟لنيَ املرسَا أجبتذ ابن آدم ما ؟لت فيام علمتِمَا عَابن آدم م
- ليامنُ أنا جعفر بـن سـ،عِ الذار ٍسريُ بن نُ البرصي قطنٍادّ أبو عب، 
 : قال،كيمُعن عبداهللا بن ع ، عن هالل،ٍ عن رشيك،عبداهللا بن املبارك نا

 َّ إالٌ مـا مـنكم أحـد: هبذا احلديث حلَفَثَّ إذا حد ٍكان ابن مسعود
 يا عبـدي : فيقول،ِلة البدر ليِكم بالقمرُ كام خيلو أحده ُّبَو به رُسيخل
 ؟ا علمـتـلـت فيمـِ مـاذا عم ؟يك منِّـَّ يا عبدي ما غر ؟يك منَِّّما غر

  . املرسلنيَوماذا أجبت
- أيب ]ابـن[  عـن،يرسةَ عن إبراهيم بن م،يينةُفيان بن عُنا سث ، أيب 

 ُ خولةُةاحلَّ زعمت املرأة الص: قال،مر بن عبدالعزيز ُعن ع ،ويدُس
 وهـو ،ِهابني ابنت َا أحدنًِضَتُخرج حم ☺  أن رسول اهللا، حكيم ُبنت

 وإن ،  وإنكم ملن رحيـان اهللا،لونِّبخُ وت،نونِّجبُواهللا إنكم لت «:يقول
  . )١( »ٍّجَِو لب هللا ٍأةْر وطِآخ

   .)٢( » .. وإنكم،لونِّإنكم لتبخ «:ةَّفيان مرُوقال س

                                         
 .وكذا يف احلديث الذي بعده). وطأ اهللا بوج): (ب ( يف )   ١(
 ،)٣٣٤(، واحلميــدي )١٣٦٣ (»فــضائل الــصحابة«، ويف )٢٧٣١٤ (»املــسند« رواه أمحــد يف )  ٢(

  ).٦٠٩:  رقم٢٤ (»الكبري«والطرباين يف 
          ). ٢٥/٣٣٧ (»هتذيب الكامل«، و»املسند«من [  ]   وما بني 

 . ومل يذكر شطره األخري منه) ١٩٠٠(ورواه الرتمذي 
 عـن عيينـة ابـن حـديث: قـال .قيس بن واألشعث ،عمر ابن عن الباب ويف :قال الرتمذي

 اهـ. خولة من اًعسام عبدالعزيز بن لعمر نعرف وال .حديثه من ّإال نعرفه ال ميرسة بن إبراهيم



    
   

٤٤٦ 

-  هللاٍوطأة َرِأن آخ: أوس نمرو بَع عن ،فيانُنا سث ،أيب   ٍّجَِوبَل.   

                                         
اهللا  ِرسول إىل ِيستبقان   وحسني حسن جاء هنأ ِّالعامري يعىل  وللحديث شاهد من حديث

 ٌمبخلة َالولد إن «:قالو ،إليه َّفضمهام َ َ ٌنةبَجم ،َ َآخر وإن ،َ ٍوطأة ِ َوطئها َ ُالرمحن ِ َّ  ٍّبوج َ ِ« . 
، )٣/٣٢/٢٥٨٧ (»بــريالك«، والطــرباين يف )٣٦٦٦(، وابــن ماجــه )١٧٥٦٢(رواه أمحــد 

رواه أمحـد ): ١٠/٥٤ (»جممـع الزوائـد«وقـال اهليثمـي يف . ، وصـححه)٣/١٦٤(واحلـاكم 
  اهـ . والطرباين ورجاهلام رجال ثقات

: لاق ،الدارمي سعيد بن عثامنبإسناده عن ) ٩٧٦ (»األسامء والصفات«وأخر ج البيهقي يف 
 وطـأة آخـر إن«:  النبـي عـن ،عنهـا اهللا ريض خولة حديث يف يقول ،املديني بن عيل سمعت

  .بوج اهللا خيل آخر هو إنام: فقال ه،ََّرسَف - عيينة ابن :يعني - فيانُس: قال .»بوج
  .الطائف مدينة: والوج: الدارمي قال

ِواد بالطائف، كام قال ابن مهـدي، وهـو حـصنها قريـب، وكـأن مدينـة : الوج:    قال البيهقي ٍ

ُالطائف أيضا تسمى وجا،   اهـ . كام قال الدارميً
ُّمن أهل السنة من محله عىل ظاهره وجعله من صفات اهللا كام صنع املصنف هنا، فقـد : قلت

 »مـسنده«، ومما يشهد لـذلك مـا رواه احلميـدي يف »ُّالسنة والرد عىل اجلهمية«أورده يف كتاب 
 امءَّالـس إىل بَّالـر عـرج منـه ،قـدسُم اوج نإ: بإسناد حسن عن كعب األحبار ) ٣٣٧(

  اهـ. بالطائف ٌّوج :احلميدي قال .األرض خلق قىض يوم
فقال بعـد أن ) ٤٠٤ص (»تأويل خمتلف احلديث«وممن اختار هذا القول ابن قتيبة يف : قلت

 ال أين غـري ،القلـوب مـن قريـب ،االسـتكراه من بعيد املذهب وهذا: ذكر قول سفيان املتقدم
 قـال  املـسيح أن :الـصحيح اإلنجيـل يف قـرأت ألين ، اهللا رسـول مـراد عـىل به أقيض

  .اصدقوا ولكن ؛تعاىل باهللا حلفتم إذا تكذبوا ال :لألولني قيل أنه تسمعوا أمل :للحواريني
  ..قدميه موطئ اّفإهن باألرض وال ،اهللا كريس فإهنا بالسامء ال ،بيشء حتلفوا ال :لكم أقول وأنا

 اهـ.  املتقدمثم ذكر أثر كعب .. هلذا مع حديث حدثنيه : وقال أبو حممد
 ). ٣/١٢٠٨ (»خمترص الصواعق« كام يف واستدل به ابن القيم عىل إثبات نزول الرب 

ّوهذا النزول إىل األرض قد تواترت به األحاديث واآلثار، ودل عليـه القـرآن ) فصل: (قال
ن، حدثنا إبراهيم حدثنا سفيا: قال سعيد بن منصور: ومنها. ثم ذكر األدلة عىل ذلك.. ًرصحيا 

   . »وإن آخر وطأة وطئها رب العاملني بوج«: ابن ميرسة به ولفظه
 اهـ . ويف الباب عن احلسن بن عيل، وعبداهللا بن الزبري، ويعىل بن مرة: القيمقال ابن 



 
   

٤٤٧ 

    ؟ٍ عن أحد]بن أوس [مروَذكره ع] ب/٧٣[ :فيانُقيل لس

   . ال:قال

 ، عليهمُمِّفيسل، -  هَ و أهل-   َهختُيأيت أ بريُ وكان سعيد بن ج:فيانُقال س
   .ٍمرو بن أوسَ بذلك عُلِصَ ي:يقول

   !ٍرو بن أوسمَ تسألوين وفيكم ع]:[  قال أبو هريرة:فيانُقال س

- عبةُنا شث ة،مي بن عامرَرَ حدثني ح،واريريَمر القُبيداهللا بن عُ ع، 
ى يف َلقـُي «:☺  قال رسـول اهللا: قال،عن أنس بن مالك  ،عن قتـادة

 ،ه عليهـاَجلـِأو ر -ه َمـَدَضع قَ حتـى يـ ؟ٍزيـدَن مِ هل م: وتقول،ِالنار
   .)١( »طَط قَ ق:فتقول

 - يعنـي - نـا يعقـوب بـن عبـداهللاث ،ريسَّعىل بن محـاد النـ عبداأل: 
 يف ] [عـن ابـن عبـاس ،بـريُعن سعيد بـن ج، ]عن جعفر [،-يِّمُالق

ــه ــرة[ MÇ  Æ     Å  ÄL  :قول ــال ]٢٥٥:البق ــه وِ ع:ق ــَلم  َعِس
 .)٢( موات واألرضَّالس

                                         
كالمها من طريـق ) ٧٦٠ (»األسامء الصفات«، والبيهقي يف )٤٥٩ (»مسنده« رواه أبو عوانه يف )  ١(

 .املصنف
 ).٧٢٧٩(، ومسلم )٨٤٨٤(، والبخاري )١٣٩٦٨(احلديث رواه أمحد و

 »يضع قدمـه«: قال اإلمام أمحد يف رواية حنبل، قال النبي ) ١٩١ (»إبطال التأويالت«ويف 
 .  ُنمرها كام جاءت: وقال يف رواية املروذي. نؤمن به، وال نرد عىل رسول اهللا 

  ).٢٣٥( للبيهقي »األسامء والصفات«، و)٦٧٩(والاللكائي  ،)٣/١١(تفسري الطربي  )  ٢(
 ). ٥٧٠(وهذا أثر ضعيف، وهو خمالف ملا ثبت أن الكريس موضع القدمني كام تقدم يف أثر 

 انتـدبت ثـم ):العرش يف جاء ما باب): ( ٢٠٥ص (»النقض عىل املرييس« يف قال الدارمي 
 مـا بخـالف تكذيبـه يف ًمتـأوال ،جهلكب التكذيب يف اًمطنب ،وكرسيه اهللا بعرش اًمكذب املرييس أهيا



    
   

٤٤٨ 

 -  عـن قتـادة ،أيبنـا ث ،شامِعاذ بن هُنا مث ،- إمالء -  واريريَالق مرُبيداهللا بن عُع، 

        ¿          ¾                ½: M يف قول اهللا ،يشَُربيعة اجلَعن ر ،نسأرض بن َّنا النث
À        Á      Ä  Ã   ÂL ]ــر ــال ،]٦٧: الزم ــ:ق ــرى ُه األُدَ وي خ

                                         
 ). علمه: (MÇ  Æ     Å  ÄL  :قال أنه  عباس ابن عن فرويت ؛العلامء تعقله

   .تعاىل اهللا كتاب أكذبه العلم غري إىل ذهب فمن ،العلم الكريس فمعنى :قلت
 ممن فرجع وليس ،األمحر جعفر رواية من هّفإن عباس ابن عن رويت ما أما :املرييس هلذا فيقال 

 بـن سعيد عن ،البطني مسلم روى وقد ،املتقنون الثقات الرواة خالفته قد إذ روايته عىل يعتمد
ثم ذكر بإسـناده قـول ابـن . عباس ابن عىل ادعيت ما خالف الكريس يف عباس ابن عن ،جبري

  اهـ. القدمني موضع الكريس :عباس 
 بنا سعيد عن ،املغرية أيب بن جعفر ورواه): ١٥ (»الرد عىل اجلهمية« يف وقال ابن منده 

 يف بـالقوي هـو ولـيس ،جعفر عليه يتابع ومل )علمه :الكريس( :قال  عباس ابن عن ،جبري
 اهـ  .جبري بن سعيد

 :قال، :  MÆ           Å  ÄL عباس ابن عن ،الضحاك عن ،هنشل وروى ):١٧(وقال 
 اهـ . مرتوك هنشلو . باسابن ع من يسمع مل الضحاك ألن ؛يثبت ال خرب وهذا .علمه

َّثم بني  ابن منده أن الصحيح الثابت عن ابن عباس  َّتفسري الكريس بموضع القدمني . 
 يف  عبـاس ابـن عـن ُوالـصحيح): ١٠/٣٣ (»هتـذيب اللغـة« يف وقال األزهري 

 أهـل اتفـق روايـة وهذه..  الكريس موضع القدمني :أنه قال.. وغريه َّالثوري ُرواه ما الكريس
ُيثبتـه مما فليس ؛العلم هأن الكريس يف  عباس ابن عن روي والذي ِصحتها، عىل ِالعلم  ُأهـل ُ

  اهـ.باألخبار املعرفة
َّوطائفـة اشـتبه عليهـا ففـرسوا ): ٨/٣٦٣ (»بيـان تلبـيس اجلهميـة« وقال ابن تيمية 

 أحـاط بكـل يشء ُ، مع أن هذا ال يعرف يف اللغة البتة، واهللا سبحانه وتعـاىل)العلم(الكريس بـ 
علام فال خيتص علمه بالسموات واألرض، واملقصود بيان عظمـة الـرب سـبحانه وهـو بكـل 
يشء عليم، ويعلم ما كان وما يكون، فليس يف ختصيص علمه بالسموات واألرض مـدح، وال 

فالرب ال يذكر اختصاص علمه بـذلك قـط، وهـذا وإن كـان مـن روايـة . هلذا نظري يف القرآن
 فالثابت عن ابن عباس مـن روايـة .  وحشية، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباسجعفر ابن أيب

  اهـ .موضع القدمني: الكريس: الثوري، عن مسلم البطني، عن سعيد بن جبري خالف هذا، وقال
 ).١/١٧٨ (»نكت القرآن« يف تفسريه الكرج : وممن أطال يف الرد عىل هذا القول



 
   

٤٤٩ 

  .)١( ليس فيها يشء،خلو
- نـا عبـداهللا بـن ث : قـاال،انَّبـسيَثامن ابنا أيب شيبة العُ أبو بكر وع

 : قلنا: قال،عن أيب سعيد اخلدري ، عن أيب صالح، عن األعمش،إدريس
  ؟  ناَّيا رسول اهللا هل نرى رب

   . ال:قلنا.» ؟ٍ سحابِ يف غريِةَ يف الظهريِؤية الشمسُون يف رُّضارُأت «:قال
   . ال: قلنا:قال .»؟ِ سحابِ يف غريِ ليلة البدرِ القمرِؤيةُون يف رُّضارُأت« :قال
 .»امِؤيتهُون يف رُّضارُ كام ال تَّ إالِؤيتهُون يف رُّضارُفإنكم ال ت« :قال

- عـن أيب ، عـن األعمـش،ميلَّنا حييى بن عيسى الرث ،عمرَ أبو م 
ون يف ُّارَضُهل تـ «:☺ قال رسول اهللا : قال][ يب هريرةأعن  ،صالح
    . ال:قالوا .» ؟ِ ليلة البدرِالقمر

 ونُّضارُ ال تـ،ِدرَ ليلة البـَون القمرركام ت فإنكم ترون ربكم «: قال   
  .» ِهؤيتُيف ر

- وزُرمـَ بـن ج)٢(سن  عن احل،نا أبو األحوصث ،ثامن بن أيب شيبةُ ع، 
 ٍإذا ريض عـن قـوم   إن اهللاَ: يقـول،اك بن قيسَّحَّ الضُسمعت :قال

  .)٣( ِهِ عليهم بوجهَأقبل

                                         
 ).٢٠٠(البن أيب الدنيا » ألهوالا«، و)٢٤/٢٥(  تفسري الطربي ) ١(

  عـن النـرض، وروى الطرباين بإسناد صحيح عن قتادة)٢/٤٧٢(» اإلصابة يف متييز الصحابة«  ويف 
 . بيده:قالوذكر اآلية، ..  :  يف قوله: قال- وله صحبة - أنه حدثه عن ربيعة اجلريش ،بن أنسا

 ). ّر بن جرموزُاحل( ):٣/٢٧٨ (»يلوالتعداجلرح «ويف ترمجته يف ). أ ،  ب(    كذا يف )٢(
 أخـو، أنـيس أبـو القـريش ثعلبـة بـن وهـب بن خالد بن، وهو اقيس بن الضحاك   إسناده حسن إىل )٣(

 »اإلصـابة يف متييـز الـصحابة«. )  هـ٦٤: (تويف سنة. صحبة له :البخاري قال. قيس بنت فاطمة
)٣/٤٧٨.( 



    
   

٤٥٠ 

- عن جماهد يف قوله  ، عن منصور،نا رشيكث ،هراينَّبيع الزَّ أبو الر
 : M    +    *  )L ٌكةِاحَ ض:قال،  M    /  .      -L. 

- يعنـي -يـدُ عـن مح،يينـةُفيان بـن عُنا سث ،عروفَ هارون بن م: 
 ُ مـا يـأمن: قـال،- مريُ ابن ع:يعني -بيد ُعن ع ، عن جماهد،- األعرج

ى َّ حتـ،نبـيَ ذ،نبـيَ ذ: فيقول.دنها : حتى يقال لهِةَام القيَيوم داود 
 .دنها : فيقال له.َى بلغحت. نبيَنبي ذَ ذ: فيقول.هُدنا ]أ/٧٤[:  فيقال.َبلغ

  .ا اهللا أعلم بهً مكانَ حتى بلغ.نبيَنبي ذَ ذ:فيقول

  .)١( اً شيئُكِمسُ كأنه ي:فيانُقال س

- ُضع يدهَ حتى ي:يان زادهأن سف ،نا األقرعث ، هارون بن معروف 
  .هِيف يد

 - ؟ أيب عن األقرع   

   .ِن احلديثِ مٍعن يشء  وذكر أنه سأله، احلديثِن أصحابِ كان م:فقال

 كان ،ٌّ برصي،ُ أبو إسحاق األقرع: واألقرع يقال له:قال أبو عبدالرمحن
  . أبان البلخي وحدثنا عنه حممد بن،يينةُفيان بن عُا بسً كان عامل، بمكةًقيامُم

- عن منصور،فيانُ عن س،نا وكيعث ،أبو عبدالرمحن مرُ عبداهللا بن ع ، 

                                         
 يبلـغ حتـى : ..وزاد فيـه) ٣/٣١٣( أليب نعـيم »ليـةاحل«، و)٧١ص(بن أيب الـدنيا ال» التوبة«  ) ١(

 . :  MÇ  Æ  Å  Ä    Ã  ÂL قوله فذلك ،فيه يأمن فكأنه ،به أعلم اهللا اًمكان
                ).١٠٦٣(وقد تقدم نحوه .  وإسناده حسن

 . نحوهعن سعيد بن جبري ) ٣١٩( للخالل »ُّالسنة«ويف 
 . نحوه عن ابن سريين) ١٩٥ (»إبطال التأويالت«ويف 



 
   

٤٥١ 

 ذكر :قال ،]٢٥ :ص[ M  Å  Ä    Ã  ÂL   :مريُبيد بن عُعن ع ،اهدُعن جم
   .)١( هَعضَ بّسَمَنو منه حتى ذكر أنه يُّالد

- عن ،ليامنُ س عن عبدامللك بن أيب،نا جريرث ، هارون بن معروف 
ه ُطيئتـَ خِ يـوم القيامـةُجييء  َ إن داود: قال،عن جماهد ،داهللايبُأيب ع

  .كتيِهلُ خطيئتي مِّ يا رب: فيقول،ِهِّكتوبة يف كفَم

 خطيئتـي ِّ يـا رب: فيقول. فرياهاِهِّ إىل كفُ فينظر.َّ كن بني يدي:فيقول له
 ِّبَ را يـ:ُ فيقول،اهاِّن عن يميني، فينظر إىل كفه فريك: فيقول[ .كتيِهلُم

   .  خذ بحقوي:فيقول .]كتيِهلُخطيئتي م

 .)٢( :  MÇ  Æ  Å  Ä    Ã  ÂLفذلك قوله 

 - روى ، عيلّمُ موىل أٌليمُ س: اسمه: فقال ؟داهللايبُ عن أيب ع: أيب 
  .ريجُعنه ابن ج

-  سلمةنا محاد بنث ،مد بن كيسانَّ حدثني عبدالص،انَّنا عفث ،أيب ، 
 :☺ قـال رسـول اهللا : قـال،عن ابن عباس  ، عن عكرمة،عن قتادة

 .» ِّيبَ رُرأيت«

                                         
  ). ٦/٥٥ (»بيان تلبيس اجلهمية«وصححه ابن تيمية يف ). ١٠٦٦(   تقدم خترجيه برقم )١(
            .    ، وهو صحيح عن جماهد )٣/٣٣٩ (»احللية«  ) ٢(

ْاخلرص :فاحلقو): ٢/٨٩ (»مقاييس اللغة«قال ابن فارس يف ): احلقو(و ّومشد َ َ   اهـ.اإلزار َ
  هريرة أيب عن) ٤٨٣٠(، وقد ثبت عند البخاري )قو هللا تعاىلاحل(ويف األثر إثبات : قلت

 :لـه فقال ،الرمحن ِبحقو فأخذت ُحمَّالر قامت ُمنه َفرغ ّفلام َاخللق اهللاُ َخلق«: قال  النبي عن
 . احلديث. » ..القطيعة نِم بك ِالعائذ ُمقام هذا :قالت ! ؟مه

 . ديث كام جاءيمىض احل:  عن هذا احلديث فقالوسئل اإلمام أمحد 
 ).٦/٢١١ (»بيان تلبيس اجلهمية«: انظر



    
   

٤٥٢ 

 - عن، عن حممد بن إسحاق،ليامنُبدة بن سَ نا ع، أبو بكر بن أيب شيبة  
  .☺ أن النبي ][  عن ابن عباس، عن عكرمة،تبة بن املغريةُيعقوب بن ع

- عـن حممـد بـن ،نا إبـراهيم بـن سـعدث ، إبراهيم بن أيب الليث 
ابن  عن ، عن عكرمة،غرية بن األخنسُتبة بن املُ عن يعقوب بن ع،إسحاق
  :لتَّة بن أيب الصَّيَمُ أنشد قول أ☺  أن رسول اهللا عباس

 ُدَرصُ مٌى وليثَخرُ لألُرسالنَّ   و   ِهمينَ يِجلِ رَ حتتٌ وثورٌرجل  

  .»َقَدَ صَقَدَص« :☺فقال رسول اهللا  

ن ِ مـٍة يف يشءّيـَمُ أَقَّ صـد☺ن النبـي إ :وقال ابن أيب شيبة يف حديثه
   : قال،- ]ِهِعرِن شِ مَدِنشُأو فأ[ - ،ِهِعرِش

   ُرصدُ مٌليثَى وَخرُ لألُرس والنَّ  ه ِمينَ يِجلِ رَ حتتٌ وثورٌرجل   

  : قال،»َصدق «:☺  النبيفقال

 ُدَّتورَا يُوهنـ لُحـِصبُ يَمحراء    ٍةَليَ لِرِ آخَّلُ كُعُطلَ تُمسَّوالش         

 ُدَلُ جتِّ وإالًةَبَّعذُ مّلها  إال    ــــسِا يف رـنَع لُا تطلـَمَى فَأبـت                 

 .)١( »َقَدَص« :☺فقال النبي 

                                         
 . من طريق املصنف) ٥٩٦( البن منده »التوحيد«   )١(

ــد  ــيبة يف )٢٣١٤(ورواه أمح ــن أيب ش ــم يف )٣٦١ (»األدب«، واب ــن أيب عاص ــسنة«، واب  »ُّال
 »التوحيـد«، وابـن خزيمـة يف )٢٧٤٥ (»ُّالـسنن«، والدارمي يف )٢٤٨٢(، وأبو يعىل )٩٥١(
 »الرد عـىل اجلهميـة«، وابن منده يف )١٠٣٧و١٠٣٦ (»الرشيعة«، واآلجري يف )١١٢و١١١(
 .وفيه ترصيح ابن إسحاق بالتحديث). ٧٧١ (»األسامء والصفات«، والبيهقي يف )١٢و١١(

 ،سـحاقإ بـن حممـد عن مشهور حديث وهذا ):١١ (»الرد عىل اجلهمية«ابن منده يف  قال  
 اهـ. وغريمها بكري بن ونسوي ،ليامنُس بن عبدة رواه



 
   

٤٥٣ 

- عن قتادة يف قولـه  ،رَعمـَ عن م،نا عبدالرزاقث ، أيب :M  ¾
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿È      Ç L ]٢١٠: البقرة [  

 .  عند املوتُ وتأتيهم املالئكة،ِن الغاممِ مٍللُ يف ظ يأتيهم اهللا :قال
- عـن ،-يِّمُ الق:يعني -نا يعقوب ث ،ريسَّ عبداألعىل بن محاد الن 

M  ]  \  [  Z  :بـريُعن سعيد بن ج ،- وهو ثقة -ينار ِجعفر بن د

_  ^L ]ن املالئكةِفوف مُ صُنية ثام:قال، ]١٧:احلاقة.   
-  نـا عبـداهللا بـن ث ،-روَن أهـل مـِمـ - أمحد بن مجيل أبو يوسف

 مـروَ قال عبداهللا بـن ع:قال ،بيعة بن يزيدَ عن ر، حدثني األوزاعي،املبارك
:َّاهللا ِ عىل علمُ القلم جف )١(.   

                                         
 ، حديث صحيح اإلسـناد رجالـه ثقـات):١/١٢ (»البداية والنهاية« يف قال ابن كثري 

 إن : اللهـم إال أن يقـال؛ فيعارضه حـديث األوعـال،وهو يقتيض أن محلة العرش اليوم أربعة
 اهـ.  واهللا أعلم،إثبات هؤالء األربعة عىل هذه الصفات ال ينفي ما عداهم

 أربعـة، اليوم العرش محلة أن يقتيض وهو ،جيد إسناد وهذا): ٧/١٣٠ (»التفسري« وقال يف
   اهـ. ثامنية كانوا القيامة يوم كان فإذا

ًرواه ابن خزيمة حمتجـا بـه مـن ): ٧/٢٣٦ (»بيان تلبيس اجلهمية« يف وقال ابن تيمية 
    اهـ     . غري وجه يف مسألة العرش ومحلته، وروى الدارقطني هذه األلفاظ من طرق

  رسـول اهللا ُفـتِدَ ر: قـال، عن أبيـه،عن عمرو بن الرشيد): ٥٩٤٧(ويف صحيح مسلم 
فأنـشدته » يهِه «: قال. نعم: قلت »؟ اًمية بن أيب الصلت شيئُ أِعرِن شِ مَعكَهل م «: فقال،اًيوم

 .  حتى أنشدته مائة بيت،»يهِه «:ا فقالً ثم أنشدته بيت،»يهِه «: فقال،اًبيت
.. «:  قـال النبـي من حـديث أيب هريـرة ) ٥٩٥١(، ومسلم )٣٨٤١(د البخاري وعن

 . »ِمسلُلت أن يّة بن أيب الصّميُ أَوكاد
 ).٥٧٣و٢٠٣( يف صفة محلة العرش رقم َّوانظر ما صح عن ابن عباس 

 .حديث حسن: ، وقال)٢٦٤٢(، والرتمذي )٦٨٥٤و٦٦٤٤(  رواه أمحد ) ١(
، والـصحيح الوقـف كـام ًوغريه مرفوعا إىل النبي ) ٢٨٩ (»نقضال«  وقد رواه الدارمي يف 



    
   

٤٥٤ 

- نـا احلجـاج ث ،ريـعُيزيـد بـن زا نث ،واريريَمر القُبيداهللا بن عُ ع
عن أيب هريرة أنـه  ،لمةَ حدثني أبو س،ٍ حدثني حييى بن أيب كثري،افَّوَّالص
ِ ة[َريَغـ ]ِمن[، وُيغار  إن اهللاَ «:يقول ☺ إن رسول اهللا :ه يقولَعِسم
   .)١( » عليهَمِّرُ ما حُنِاملؤم ]ْيأيت َأن اهللا

 - نـا ث ،يب عـثامنأاج بـن َّجـَا حنـث ،ةَّليـُنا ابن عث ،رَعمَ إسامعيل أبو م
 َأن أسـامء :بريُّروة بـن الـزُ حـدثني عـ، حدثني أبو سلمة،ٍبن أيب كثري ا]حييى[

ُغريَ أٌحدَليس أ «: يقول☺ا سمعت رسول اهللا هنثته أَّحد   . )٢( » ن اهللاِ مَ
- عـن عبـداهللا ،يد األعرجُ عن مح،ليفةَلف بن خَنا خث ،رَعمَ أبو م 
 َمَّكلـا ملـ« : قال☺ عن النبي ][ عن عبداهللا بن مسعود ،بن احلارثا

ن ِ مـِ ونعـالن،ٍوفُ صـُاممـةِعَ و،ٍوفُ صُةَّبُ جِكان عليه موسى   اهللاُ
   .»يكذ ِ غريٍارِ محِلدِج

 - وائل عن  ،نا خلف بن خليفةث ،ون أبو الفضلَيب عأبن  بن عون ُزِرُ حم
 .اًاررِ م:قال  : M J  I L   K L بن داود يف قول اهللا
- سمع،- ابن دينار:يعني -  عن عمرو،يينةُفيان بن عُنا سث ، أيب َ 

 ُ آدمَّجَاحـت «:☺ قال رسـول اهللا :يقول ][  أبا هريرةَعِسم ،اًطاووس
ن ِنا مَجتَ وأخر،اَنَبتَّ خي، أنت أبونا،ُ يا آدم: فقال له موسى،وموسى 

وقـال  - ،هِ بكالمـ  أنت اصـطفاك اهللاُ،موسى يا :ُ قال له آدم .ةَّاجلن
لـه  ]ب/٧٥[ َ كتـب:يعنـي - هِ لك التـوراة بيـدَّخط و،ِه برسالت:- ًةَّمر

                                         
  .ذكره املصنف هاهنا

  .»املسند«من [  ] وما بني ). ١١١١(، وهو يف الصحيحني كام تقدم )١٠٧٣٥ و٩٠٢٨(رواه أمحد   ) ١(
 .من حديث ابن مسعود ) ٧٠٩١(، ومسلم )٥٢٢٠(، والبخاري )٣٦١٦(   رواه أمحد )٢(



 
   

٤٥٥ 

لقنـي بـأربعني َ أن خيَلبـ قَّ عيل ه اهللاَُرَّ قدٍمرَ أتلومني عىل أ،-التوراة
  .اًثالث .» موسىُ آدمَّ فحج، موسىُ آدمَّ فحج: قال! ؟ًَةسن

 - عن ،هابِ شنا ابنث ،عدَنا إبراهيم بن سث ،ذيلُر اهلَعمَل أبو م إسامعي 
 َّاحتج «:☺ قال رسول اهللا :قال عن أيب هريرة  ،يد بن عبدالرمحنُمح

 أنـت الـذي ، يـا موسـى: صـلوات اهللا عليـهُ قال لـه آدم، وموسىُآدم
 : قـال ؟َخلـقُ أن أَبـلَ قَّ عيلَرِّدُ قٍني عىل أمرُومُ تل،ِهِ بكالمفاك اهللاَُاصط
     .» موسىُ آدمَّفحج،  موسىُ آدمَّفحج

-  عـن ، عن أيوب،ٍعمرَ عن م،فيان املعمريُ عن أيب س،رَعمَأبو م 
   . مثله☺ عن النبي ،] [عن أيب هريرة ،ريينِحممد بن س

-  عن  ،اهدُ عن جم، عن منصور،فيانُ عن س،نا وكيعث ،رَعمَأبو م
 :لـداود  ُّبَّ يقـول الـر:قـال، M  Å  Ä    Ã  ÂL  :مـريُبيد بن عُع
  .هِه عىل بعضَ بعضَ حتى يضع،هُدنا

-  بيـد ُعن ع ، عن جماهد،يد األعرجُ عن مح،فيانُنا سث ،رَعمَأبو م
 : ُّبَّ الــرُ يقــول:قــال M Ç  Æ  Å  Ä    Ã  ÂL :مــريُبــن عا
     .به ُ أعلم  اهللاُ،ٍنتهي إىل موضعَ حتى ي،هُدنا ،هُدنا

-  حتـى : عـن جماهـد،ٍ عن ليث،نا عبداهللا بن إدريسث ،رَعمَأبو م 
   .مريُبيد بن عُ ع:ر فيهُم يذكـ ول.هِمَ بقدَيأخذ

- بيداهللاُ عن أيب ع،ليامنُنا جرير عن عبدامللك بن أيب سث ،رَعمَ أبو م، 
   .هِ بحقوَذُ حتى يأخ: قال،عن جماهد

- بـن انـا يعقـوب ث ،هـراينَّليامن بن داود الزُي سِتكَبيع العَّر أبو ال



    
   

٤٥٦ 

عـن  ،بـريُ عن سعيد بـن ج،يب املغريةأ نا جعفر بن ،يِّمُ بن سعد القاهللاعبد
ــاس ــن عب ــه اب ــال، :  MÇ  Æ           Å  ÄL  يف قول  :ق

  . موات واألرضَّلمه السِ عَعِسَو

- عـن ،]الـدُنـا جمث[ ،لـدنـا إسـامعيل بـن جماث ،يج بن يونسُ رس 
 : فقال☺ إىل النبي ٌّ أعرايبَ جاء: قال،  عن جابر بن عبداهللا،الشعبي

، :  M'  &  %  $  #  "  !L  اهللاَُ فـأنزل.كَّنسب لنا ربا
 .)١( إىل آخرها

- َّيف قول  ،نكدرُ عن حممد بن امل،عرشَ حدثني أبو م،ار حممد بن بك
ــال :  M %  $  #  "  !'  & Lاهللا  ــص( :ق ــذي):ُمدَّال (  M   ال

   3  2  1  0  /  .  -  ,  +   *L )٢(.  
                                         

 .من طريق املصنف) ٦٥١ (»ذم الكالم«روي يف   رواه اهل)  ١(
، )٣٠/٣٤٣(، والطربي )٧/٥١٤ (»بيان تلبيس اجلهمية« كام يف »ُّالسنة«ورواه الطرباين يف 

 ). ٦٠٧ (»األسامء والصفات«والبيهقي يف 
 .قاربُم إسناده): ٨/٥١٨ (»التفسري«قال ابن كثري يف 

، وابـن )٣٣٦٤(، والرتمـذي )٢١٢١٩(؛ رواه أمحـد ُأيب بـن كعـب : ويشهد له حديث
نه يف َّوحـس. ، وصـححه، ووافقـه الـذهبي)٢/١٣٥(، واحلـاكم )٤٥ (»التوحيد«خزيمة يف 

 ).  ٨/٦٦٩ (»الدر املنثور«
 . وللحديث شواهد كثرية موقوفة ومرسلة

 هذا : وقال،ً مرسال وأخرجه الرتمذي من وجه آخر عن أيب العالية):٨/٧٣٩ (»الفتح«ويف 
 عنـد أيب يعـىل   وله شاهد من حديث جـابر،بن خزيمة واحلاكمااملوصول  وصحح ،ّأصح

   اهـ. »األوسط« والطرباين يف ،والطربي
مـن طريـق أيب ) ٣٠/٢٢٣ (»التفـسري«، والطـربي يف )٧٠٧ (»ُّالسنة«   روى ابن أيب عاصم يف )٢(

 .  معرش، عن حممد بن كعب القرظي نحوه
، وقد ذكره عنه ابن تيميـة يف »ُّالسنة« الطرباين يف كتابه َّوأخرج أقوال السلف يف معنى الصمد



 
   

٤٥٧ 

- يب أ عـن ،هريُّ عن الز،ليامنُليح بن سُنا فث ، أبو الربيع الزهراين
ا أبا هريـرة َعِمَ أهنام س:- صاحب أيب هريرة  -ِّ وأيب عبداهللا األغر،لمةَس
اهللاُُنـزلَي«: ☺ قال رسول اهللا : يقول   ِيـلَّ اللُثُلـُبقـى ثَحـني ي 

 مـن يـدعوين  ؟ن يـسألني أعطيـهَ مـ:نيا فيقـولُّ الـدِامءَّ إىل الـسِرِاآلخ
   .» ؟ لهَرِن يستغفرين فأغفِم] ب/٧٥[  ؟ب لهِجَستَأ

   .ِهلَّ عىل أوِ الليلَرِفبذلك كانوا يفضلون آخ  

-  حييى بن جعدة عن ،مرو بن دينارَ عن ع،يينةُفيان بن عُنا سث أيب، 
 ِك خــشيتك يف الغيــبُ أســأل: يقــول- اًارـ عمــ:يعنــي -  كــان:قــال
   .ظر إىل وجهكة النََّّ ولذ،ِةَهادَّوالش

-  ابن :يعني - نا عطاء : قال،اد بن زيدَنا محث ،هراينَّبيع الزَّأبو الر 
ل لـه  فقـا، فيهـاَ فأوجز،ًر صالةَّ بنا عامَّ صىل: قال،عن أبيه ،- ائبَّالس

 فيهـا ُعوتَ لقد د:فقال، -أو كلمة نحوها  - َفتَّفَ لقد خ:ِبعض القوم
 ٌ رجـلُهَبعَ تٌرَّ عام انطلَقام فل: قال،☺ من رسول اهللا َّنُهُ سمعتٍبدعوات

                                         
وهـذه : قـال الطـرباين: بأسـانيدها، ثـم قـال) ٥٣٤-٧/٥١١ (»بيان تلبـيس اجلهميـة«كتابه 

املصمت الـذي ال جـوف (الصفات كلها صفات ربنا جل جالله، ليس خيالف يشء منها، هو 
الذي ال (، وهو ) الذي قد انتهى سؤددهالسيد(، وهو )الذي يصمد إليه يف احلوائج(، وهو )له

                اهـ ). الباقي بعد خلقه(، وهو )يأكل الطعام
 أقـوال لفَّللـس فيـه مدَّالص واالسم ):١٧/٢١٤ (»جمموع الفتاوى« يف قال ابن تيمية 

 :أحـدمها ؛قـوالن منها واملشهور ،صواب كلها بل ،كذلك وليس ،خمتلفة هناإ يظن قد ،متعددة
 هو واألول .احلوائج يف إليه يصمد الذي يدَّالس أنه :والثاين .له جوف ال الذي هو )مدَّالص( أن

 مـن طائفـة قـول والثاين ،اللغة أهل من وطائفة ،والتابعني  حابةَّالص من لفَّالس أكثر قول
 اهـ. اللغويني ومجهور واخللف لفَّالس



    
   

٤٥٨ 

م ُ ث،عاءُّ فسأله عن الد-  وهو أيب: ذلكُ القائلٌ عطاء:يعني -  أيب:وهو
 ،ِاخللـق ك عـىلِتَدرُوقـ ،َك الغيـبِاللهم بعلمـ «: فقال، بهَخربأجاء ف

 ،ِا يلًريَ خـُ الوفـاةِ مـا كانـتينَّ وتـوف،ا يلً خـريُ احليـاةِحيني ما كانتأ
 ،َكِجهـَ إىل وِظـرَّ النَةَّك لـذُ وأسـأل،ِ املـوتَ بعـدِيشَ العـَردَك بُوأسأل
  .»ِكقائِ إىل لَوقَّوالش

 -   شامِ بن هـويةعاُنا مث :قاال ،بسيانَبنا أيب شيبة العاأبو بكر وعثامن، 
 ّ صـىل: قـال،ادَبُعن قيس بن ع ،لزِ عن أيب جم، عن أيب هاشم،يكَعن رش

ه مـن ُمعتِسـ ً دعـاءُ أمـا إين دعـوت: فقـال،الة كأهنم أنكروهاَر صّعام
ا َحيني مـأ ،ِك عىل اخللقِتَدرُ وق،َيبَك الغِ بعلم]اللهم[ «:☺رسول اهللا 

ك ُسـألَوأ ًنـت الوفـاة خـريا يل،َّوتـوفني إذا كا[ ،ا يلً خريَاةَ احليَمتِلَع
 ،اَضِّوالر ِضبَ يف الغِّ احلقَةَِم كلكُسألَ وأِ،ةَهادَّ والشِيبَك يف الغَخشيت

 ال ٍنيَ عـَةّرُقَ و،ُنفدَ ال يً نعيام]كُسالأ و،َىنِ والغِقرَ يف الفَصدَك القُسالأو
إىل  اً وشـوق،َكِجهـَ إىل وِظـرَّ النَةَّذَ ولـ، املوتَعدَ بِيشَ العَةَّ ولذ،ُِعطَنقَت
َّرضُ مَاءَّن رضِ بك مُ وأعوذ،ِكائَِقل

 .»ةَّلِضُ مٍ وفتنةٍ،ةِ

 - عـن ،مِاشـَ ه عن أيب، عن رشيك،نا إسحاق األزرقث ،رَعمَ أبو م 
 كان رسـول اهللا :قال ،- ادَبُومل يذكر فيه قيس بن ع - ،رَّ عن عام،أيب جملز

  .»ِيبَتك يف الغَك خشيُسالأ َّاللهم «:يدعو ☺
 .اً وحديث ابن أيب شيبة أتم كالم،وذكر احلديث

- عـن ،ريـرَ حـدثنا ج: قـاال،رَعمـَ وأبـو م، هارون بـن معـروف 
 ].  [ عن أيب هريرة،أيب صالح  عن،األعمش

 ]. [حدثني ابن مسعود : قال[، قال هارون يف حديثه   



 
   

٤٥٩ 

يـا أبـا : سعود قـال يل عبـداهللا بـن مـ:قـال ]:أبو معمر يف حديثه: قال   
  ؟  دري أ ال : قلت: قال ؟ِ الكافرِ جلدُضْرَ كم عيهريرة أتدر

   .)١( ِارَّ اجلبِا بذراعًراعِ أربعون ذ:قال
- يبانَنا شث ،بيداهللا بن موسىُ حدثنا ع،ٍربَهري بن حُ زةيثمَ أبو خ، 

 : قال☺عن النبي  ، ] [ عن أيب هريرة،عن أيب صالح ،عن األعمش
 ،ِارَّ اجلبـِراعِا بـذًراعـِذ ]أ/٧٦[  اثنـان وأربعـون:ِ الكافرِلدِ جَلظِن غإ«
   .)٢( »ذلك ُثلِ م:هُسِرضَو

                                         
 .وإسناده صحيح). جلباربذراع ا: (وليس عنده) ٣٥٢٩٣( ابن أيب شيبة »مصنف«   )١(
الـرد عـىل «، وابن منده يف )٦٢٣ (»ُّالسنة«، وابن أيب عاصم يف )١٠٩٣١  و٨٤١٠(   رواه أمحد )٢(

 .  ، وصححه)٤/٥٩٥(، واحلاكم )٧٤٨٦( »صحيحه« يف  وابن حبان ،)٧٩ (»اجلهمية
 ).١١/٤٢٣ (»الفتح«، و)٤/٢٦٣ (»الرتغيب والرتهيب«يف : وصححه

ُرضس« : عـن النبـي عن أيب هريـرة ) ٧٢٨٧(ويف صحيح مسلم  ِالكـافر ِ  ُنـاب َأو - ِ
ِالكافر ٍأحد ُلثِم - ِ ُوغلظ ُ َ ِ ُمسرية ِجلده َ َ

ِ   .»ٍثالث َ
 دليل عىل أنه يذهب »ُّالسنة والرد عىل اجلهمية«يف ذكر املصنف هلذا احلديث يف كتاب : قلت

ُّ كثري مـن أهـل الـسنة كـابن أيب وهذا صنيع. إىل أن املراد باجلبار يف هذا احلديث هو الرب 
ُعاصم، وابن منده وغريمها ممن روى هذا احلديث يف كتب االعتقاد والرد عىل اجلهمية ُ. 

:  قالبعد أن أسند حديث أيب هريرة ) ١٩٤ (»إبطال التأويالت«قال القايض أبو يعىل يف 
 . »ل اسمهًوكثافة جلده اثنتان وأربعون ذراعا بذراع اجلبار ج.. «: قال النبي 

اثنـان «: هذا غلط؛ ألن يف اخلرب أنه قال: قيل.. املتجرب من خلقه: املراد باجلبار: فإن قيل: قال
َّوأربعون ذراعا بذراع اجلبار جل اسمه ّ ٌ وهذه الصفة ال يستحقها أحد مـن اجلبـابرة غـري اهللا .»ً

ُف والالم يدخالن ، بل غريه يستحق الذم واملقت، وألنه ذكر اجلبار باألف والالم، واألل =
للعهد، أو للجنس، وليس يمكن محله عىل اجلنس ألنه يقتيض كل جبار، وليس ها هنا معهـود 

 . من اخللق يشار إليه، فلم يبق إال أن حيمل عليه سبحانه، ألنه أعرف املعارف
ُحيتمل أن يكون من كالم بعض الـرواة أدرجـه يف كـالم ) ّجل اسمه: (قوله: فإن قيل: وقال

ُهذه مدحة ال يستحقها غريه، وال جيوز أن نضيف إىل الراوي اخلطـأ؛ ألنـه قـد : قيل. ي النب ٌ َ ِ
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- عـن ،ان أبـو خالـد األمحـرَّليامن بن حيُنا سث ،يج بن يونسُ رس 
 ٌ لـيس يشء: قـال، مـروَعن عبداهللا بن ع ، عن أبيه،روةُشام بن عِه

   . فذكره ..ٍن نورِ مَ املالئكةخلَق  ن اهللاَإ ،ِن املالئكةِ مَأكثر
   .هِدرَ إىل صِهِيج بن يونس بيدُوأشار رس

   .)١( هِدرَ أبو خالد إىل صَ وأشار:قال
   .)٢(  فيكونون،ِ ألفني ألَفن ألَفُ ك:فيقول

- عـن ، عـن أبيـه،شامِ عـن هـ،سامهُاد بن أَنا أبو أسامه محث ، أيب 
   .)٣( ِدرَّ والصِراعنيِّ الذِن نورِ مُ املالئكةقتِلُ خ: قال،عبداهللا بن عمرو

- عن ،بيب بن أيب ثابتَ عن ح، عن األعمش،نا جريرث ،رَ أبو معم 
 : قـال،يب بن كعبُعن أ ، عن أبيهى،بزأ عن سعيد بن عبدالرمحن بن ،ٍّذر

   .)٤( ِمحنَّ الرِن نفسِا مهن فإَيحِّوا الرُّبُال تس

                                         
ُأخذ علينا حسن الظن فيهم  اهـ. ُ

 .       وهو يشري إىل األثر الذي بعده. من طريق املصنف) ٧٨( البن منده »الرد عىل اجلهمية« )  ١(
 جـريج، ابـن أنده عن حييى بـن أيـوب بإسنا) ٧٥٠ (»األسامء والصفات«   ورواه البيهقي يف 

 ؟ أعظم اخللق أي: العاص بن عمرو بن عبداهللا سأل أنه الزبري، بن عروة عن رجل، عن حدثه
: فقـال ذراعـني، فبسط :قال. والصدر الذراعني نور من : قال ؟ خلقت ماذا من: قال. املالئكة: قال

 . كثرته حتىص ال ما: قال ؟ ألفني فاأل ما: جريج البن فقلت: أيوب ابن قال. ألفني ألفي كونوا
 »الرد عـىل اجلهميـة«وقد أخرج قوله هذا ابن منده يف . ¶   القائل هنا هو عبداهللا بن عمرو )٢(

بن عمـرو ا عن عبد اهللا ، عن أبيه، حدثني هشام بن عروة،سحاقإعىل حممد بن بإسناده ) ٧٧(
 .كم ألف ألفني فيكونون ليكن من: ثم قال، خلق اهللا املالئكة: سمعته يقول:قال

 ). ١٠٦٢(   تقدم خترجيه برقم )٣(
 . )٢/٢٧٢(، واحلاكم )٩٣٦و ٩٣٥(» عمل اليوم والليلة« النسائي يف رواه   )٤(

   .عىل رشط البخاري: صحيح عىل رشط الشيخني، وقال الذهبي:    قال احلاكم
ِمن نفس الرمحن«:    واملراد بقوله َ ّأي مما ينَفس اهللا تعا: »َ  .ىل به عىل عبادهُ



 
   

٤٦١ 

- عـن ،-  بن دينـار:يعني -مرو َ عن ع،يينةُفيان بن عُسنا ث ، أيب 
وقال - َإذا ذهب« : قال☺ النبي ِن أصحابِ مٍعن رجل ،بريُنافع بن ج

 ُفـتحَنيا يُّ الـدِامءَّ إىل الـس  اهللاَُلز ن،لّ األوِ الليلُ شطر-إذا مىض :ًةَّمر
دعوين َن ذا الـذي يـَ مـ ؟يـهِعطُن ذا الـذي يـسألني فأَ مـ: يقـول،باهبـا

  .» الفجرَحتى يطلع؟  له َستجيبأف

 - عن حممد ،لمةَنا محاد بن سث ،ريسَّ أبو الفضل الند العباس بن الولي 
 ☺ أن رسـول اهللا ،] [عن أيب هريرة ،لمةَ عن أيب س،مرو بن علقمةَبن ع
ن ِ هـل مـ: الدنيا فيقـولِامءَّ إىل الس  اهللاُُينزل ،ِيلّ اللُإذا كان شطر «:قال

     .» ؟ لهَرِغفَأ فٍستغفرُن مِ هل م ؟ لهَستجيبأ فٍن داعِ هل م ؟َهعطيُ فأٍسائل

-] ة،لمَ حدثنا محاد بـن سـ،ريسَّ العباس بن الوليد أبو الفضل الن 
 : قـال☺ أن رسول اهللا ،عن أبيه ،بريُ عن نافع بن ج،مرو بن دينارَعن ع

ن َ مـ؟هَعطيـُ فأٌن سـائلَ مـ:ا فيقـولنيُّ الـدِامءَّ إىل السٍ ليلةّلُ ك اهللاُُنزلَي«

                                         
َنفس ُأجد«: وهو يتكلم عن حديث) ١٣/٩ (»هتذيب اللغة«   قال األزهري يف  َ َقبل من ِّربكم َ ِ 

َاليمن ُّتسبوا ال«: ، وحديث»َ ُ َنفس من فإهنا ِّالريح َ  ٌاسم احلديثني هذين يف َالنَّفس: قال. »ّالرمحن َ
ِوضع ِّينفس َّنفس من احلقيقي، َاملصدر َموضع ُ ًتنفيس ُ  ،اًتفرجيـ عنـه َّاهلم َّفرج: يقال كام ا،ًونفس اَ
َوالفرج حقيقي، ٌمصدر ُفالتفريج ،اًوفرج َتنفـيس ُأجـد: قال كأنه َاملصدر، َموضع وضع ٌاسم َ َ 
 : ُقولـه وكـذلك .ِبرجاهلم َّوأيدهم هبم َنرصهم وعز جل اهللا ألن ؛َاليمن جهة من عنكم ِّربكم

ُالريح« َنفس من ِّ   اهـ .امللهوفني عن ِوتفرجيه ،املكروبني عن هبا اهللا ِتنفيس من : أي» الرمحن َ
 عن شيخه أيب حامـد يف   نقل ابن بطة) ٢٩٩ (»ُّاإلبانة الصغرى«وقد نقلت يف تعليقي عىل 

ِّ أن الريح مما يفرج :منعه حلمل هذا احلديث عىل ظاهره، وبيان أن معناه  هبا عن املكروب اهللا ُِّ
َنفـس َمـن«: وأنه قـد روي يف اخلـرب) .. َّالتنفيس: (لنَّفس معنىواملغموم، فيكون معنى ا َّ  عـن َ

ٍمؤمن ًكربة ِ َ ِكرب ِمن ُ َنفس ؛الدنيا ُ َّ ًكربة عنه اهللاُ َ َ ِكرب ِمن ُ ِالقيامة ِيوم ُ  .إلخ .. »َ
 )٧٧( البن البناء »الرد عىل  املبتدعة«، وتعليقي عىل كتاب )٤٠١ص( للدارمي »النقض«:    وانظر
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     ].» لهَرِغفأ فٌستغفرُم

- نـا حممـد بـن ث ،ريـعُنا يزيـد بـن زث ،ريسَّ العباس بن الوليد الن
 : ☺ قـال رسـول اهللا : قـال][ عـن أيب هريـرة ،لمةَ نا أبو سـ،عمرو

 ِ الليـلُلـثأو ث - ِرِ اآلخـِيـلَّ اللِ الدنيا لنـصفِامءَّ إىل الس  اهللاُُنزلَي«
ن ذا الـذي َ مـ ؟ لـهَجيبَسـتأدعوين فَن ذا الـذي يـَ مـ: فيقول-ِرِاآلخ

 ،ُ الفجـرَعُطلَى يَّ حت ؟هَعطيُني فأُسألَ من ذا الذي ي ؟ لهَغفرأرين فِغفَستَي
    ]ب/٧٦[. »بِحُّ الصِن صالةِ مئِ القارُفِأو ينرص

 - رس َ  عن ،يِّمُ إسحاق الق عن أشعث بن، نا حييى بن يامن،يج بن يونسُ
 ًاجلنـة منزلـة أهل  إن أدنى: قال،بريُعن سعيد بن ج ، املغرية]أيب[ جعفر بن

 سوى مـا يف ٌ صحفةٍ خادمِّ يف يد كل،ٍ سبعون ألف خادم: فيهٌن له قرصَم
 ،همَعِ لو ضافه أهل الـدنيا لوسـ،هُريدُ يٍ بابه ليشءُ وال يفتح،ِيد صاحبه

  )١( ًةّشيَ وعًدوةُغ  اهللا ِجهَ يف وُرُ الذي ينظ:ًهم منزلةُوأفضل

  
  
  

                                         
 ).. .خادم ألف سبعون فيه قرص ألف له من منزلة اجلنة أهل أدنى: (ولفظه ) ٣٥١١٤(ن أيب شيبة   اب) ١(

 ..)نزلةَوأفضلهم م: (نحوه عن شعبة دون شطره األخري) ٢٥/٩٦ (»تفسري الطربي«ويف  
:   قال النبـي بإسناد ضعيف من حديث أيب سعيد اخلدري ) ١١٧٢٣ (»مسند أمحد«  ويف 

ًمنزلة ِةناجل ِلأه َأدنى َّإن« َ ٍخادم َألف انونـثم له ِذيلا ِ ِ ًزوجة وسبعون ِواثنان ،َ َ َ« . 
 ). ٤٤٣(ً    وقد تقدم نحوه مرفوعا برقم 



 
   

٤٦٣ 

مما يحتيد به على اجلهمية من القرآن اج  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- به عىل اجلهميـة مـن القـرآن ُّجَتُام حيـه مِ يدِّ أيب بخطِ يف كتاب 
  : )١(دملجيا

M  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x  :يف سورة البقـرة
³    ²   ±   °   ¯  ®  ¬   «   ª  ©    ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  

  ¹   ̧ ¶  µ  ´L   
ــس ــال يف ي  M¼      ½           ¾        ¿      Á  À        Â    Ã       Æ  Å              Ä  :وق

  Ï  Î   Í  Ì             Ë  Ê   É  È  Ç L   
̈©   M  ®  ¬  «  ª  :-  اًأيض - وقال يف سورة البقرة    §  ¦

¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ̧   ¶   µ  ́   ³  ²  ±  °  ̄   À  
Á  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â  L ]١١٨- ١١٧: البقرة[  

M  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  :وقال اهللا يف آل عمـران   Â    Á  À

 Ñ   Ð   Ï   Î  Í  Ì   Ë      Ê  É  È..L] ٤٥:آية[  

ــــال     M  ¿Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã  Â  Á  À  :وق

     Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL ]٧٧:آية[  

  ]٢٣:القيامة[  :M   ,    +    *  )           /  .      -Lوقال 

ــال !  " #  $  %  &  '  )   (  *  +  ,-  M   :وق
                                         

: قال بعض أصحابنا من أهل العلـم: عن أيب أمحد بن عمرو قال) ٢٤٥٧ (»اإلبانة الكربى« يف )  ١(
، وبألف حديث أو نحو ذلك من  ٍكفرت اجلهمية ومن ضاهى قوهلا بثالثامئة آية من كتاب اهللا

 .صحاح األحاديث التي رواها الثقات املأمونون، ال خيتلف أهل العلم واحلديث يف صحتها



    
   

٤٦٤ 

0  /  .   9  8  7  6  5  4   3  2  1     ;:    < 
>   =L ]١٧١:النساء[  

M  ¤£  ¢   ¡  �~   }  |        {  z  :نعـاموقال يف سـورة األ
  §  ¦  ¥L ]١١٥:آية[  

M  q  p  o  n    m  l  k  j  i  h  g   f   :ملوقال يف سورة النَّ
t   s    r   w  v  u       z    y  x       {        |     }     ¥    ¤     £  ¢  ¡  �   ~  

  ³  ²  ±  °  ̄       ®   ¬  «  ª  ©̈   §  ¦L  
  Mi  h  o  n  ml  k  j  : وقال يف سـورة األعـراف

  w  v  u  t  s  rq   pL   
  ]٨٨:آية[ M     o  n     m    l  kj  i  h  g    fL  :وقال يف القصص

   M    Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  OL  :]محنَّالر[يف وقال 
    ]٤٠- ٣٩: طه[ MB  A  @  ?  >    =  <L   :]هيف ط[ وقال

ــال §  ¨   ©  M  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª : ]يف البقــرة[ وق
 ̧ ¶  µ  ´  ³   ²L ]١٧٤:البقرة.[  

ـــال ـــران[ وق :  ;  >  =   <  ?   @   M  B  A  :]يف آل عم
 C  G  F  E  DL  ]أ/٧٧[ ]آل عمران[  

  ]١٦٤: آية[ M    L   K  J  IL  :وقال يف سورة النساء

ـــال ـــساءيف ال[ وق   .  /  M  5  4   3  2  1  0 :]ن
 8  7  6L ]١٧١:النساء[   

  ]٣٤: آية[ M Å  Ä  Ã  Â   ÁÀ  ¿  ¾L   :وقال يف األنعام

 M§  ¦  ¥  ¤£  ¢   ¡  �~   }  |        {  zL ]١١٥: آية[  
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ـــه ـــال يف ط ̧  M  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾     ½   ¼   »  º  ¹  :وق
  Ç  Æ   Å   .   -      ,   +  *  )  (   '  &   %   $   #   "  !

/  2  1  0  L  
M  Ö  Õ   Ô  ÓÒ   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  :]يف الكهف[ وقال

 Û  Ú  Ù  Ø  ×L ]٢٧:الكهف.[  
M  Ò        Ñ  Ð         Ï  Î  Í  Ì        Ë  Ê    É   È  Ç        Æ         Å        Ä  Ã : وقــال

  Õ  Ô       ÓL ]١٠٩: الكهف [  
¸  M  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ]:يف التوبة[ل وقا

Ä  Ã  Â  ÁL ]٦:التوبة.[  
 M  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ë  L :وقال يف حم عسق

  ] ٥١:الشورى[
ـــال ـــامن[ وق M  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É      È  Ç  Æ  Å  :]يف لق

  Ø  ×  ÖÕ       Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Û  Ú   ÙL  ] لقامن [  
ــصص ]ويف[         MF  E  D       C  B  A  @  ?  >  H  G  :الق

  Q  P   O  N  M  L  K  J  IL   
ــراف] ويف[ �  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  M  «ª  : األع
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 Á  À  ¿L ]٤٠:التوبة[   
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 M    Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃL ]٩٦:آية[.  
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-  أماله علينا -محد أاين أبو َّبن أيب كريمة احلر ]بيدُع[ إسامعيل بن 
  عـن أيب عبـدالرحيم ،حدثني حممد بن سـلمة ]:قال[ -  يف دار كعبًإمالء

 عن أيب ،مروَبن عانهال ِ عن امل،ةَنيسُ بن أيب أُ حدثني زيد،لد بن أيب يزيداخ
 حدثنا عبداهللا بن مسعود : قال، عن مرسوق بن األجدع،بيدة بن عبداهللاُع
،اهللاَُجيمع «: قال☺  عن النبي   يـومِرين مليقـاتِلني واآلخَّاألو ٍ 

 َ ينتظرون فصل،ِامءَّهم إىل السُ أبصارًةَصِ شاخ،ًا أربعني سنةًمعلوم قيام
 ، إىل الكريسِن العرشِ مِامـ الغمِ منللُ يف ظ  اهللاُُ فينزل: قال،ِالقضاء

 ، الـذي خلقكـم كـمِّبَن رِوا مَرضَت] أمل[ ،ُ أهيا الناسٍ:نادُي مِنادُثم ي
 ٍسان إنـَّ كـلّويلُا أن يًكوا به شيئِرشُ وال ت،عبدوهَكم أن تَ وأمر،كمَورزق

َّ جـل ن ربكـمِ مًدالَ أليس ذلك ع ؟نياُّ يف الدُعبدَ وي،َّمنكم ما كان يتوىل
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عبدون َ إىل ما كانوا يٍ قومُّلق كلَ فلينط: قال. بىل: قالواَّوعز ؟  ]ب/٧٩[
 ،دونُعبـَ هلم أشباه ما كانوا يُلَّمثُ وي،قونِلَ فينط: قال،نياُّون يف الدَّتولَوي

 ،ِ وإىل األوثان،ِ إىل القمرُِقن ينطلَ ومنهم م،ِمسَّ إىل الشُِقن ينطلَفمنهم م
 عيـسى ُدُعبـَن كان يِ ملُلَّمثُ وي: قال،عبدونَ وأشباه ما كانوا يِ،ةَجارِواحل

ُشيطان عزير[ا ًزيرُ عُدُعبَن كان يِ ملُلَّمثُ وي، عيسىُشيطان  ٌ ويبقى حممد،]ُ
  ما لكم ال: هلمُ فيقول،همَي فيأت،َّزَ وعَّ جلُّبَّ الرُلّتمثَ في: قال.هُتَّ وأم☺
ه َفونِعرَ وهل ت:ُ فيقول.اً إن لنا إهل: فيقولون ؟ُ الناسَقون كام انطلقِلَتنط

 ما : فيقول. إذا رأيناه عرفناها،ٌةَه عالمَينَنا وبَينَ ب: فيقولون ؟موهُإن رأيت
 ]اهللا [ُفِكـشَ ذلك يَندِ فع: قال.ِِه عن ساقُفِكشَ ي:يقولونف: قال ؟هي

هم ُهـورُ ظٌ ويبقـى قـوم،ٌقَبَ طِهِن كان بظهرَ مُّ كلُّرِفيخ: قال ؛ِِهعن ساق
 وقـد كـانوا ،طيعونَستَجود فـال يـُّون إىل السَدعُ ي، )١( ِ البقرِّيصاكصي

 : قـال. ارفعـوا رؤوسـكم: ثم يقـول.ونِ وهم ساملِجودُّعون إىل السْدُي
عطى ُن يَهم م فمن،مِ أعامهلِهم عىل قدرَيهم نورِعطُ في،همَفريفعون رؤوس

 َصـغرأه َعطى نـورُن يَ ومنهم م،يهدَسعى بني يَ يِ العظيمِ اجلبلَه مثلَنور
عطـى ُن يَ ومنهم مـ،ِهينَ بيمِةَخلَّ النَثلِم هَعطى نورُن يَ ومنهم م،ن ذلكِم
 ِه عـىل إهبـامَعطي نورُ يًهم رجالُ حتى يكون آخر،ن ذلكِ مَصغرأه َورُن
ئ ِطفُأ وإذا ،ىَ فمشُهَم قدمَّ قدَ فإذا أضاء،ًةَّ مرطفئُ وي،ًةَّ مرُءيضُ في،هِمَدَق

 ِّه كحدُ ويبقى أثر،ِ يف النارَّرُحتى يم، مُهَ أمامَّ وعزَّ جلُّبَّ والر: قال،َقام
 ،مِوهبُ ذنـِون عـىل قـدرُّ فيمر.واُّ مر:ل ويقو:قال. ٌةَّلَ مزٌضَحَ د،ِيفَّالس

 ُّرُن يمـَ ومـنهم مـ،ِ كـالربقُّرُمَن يَ ومنهم م،ِ العنيِةَ كطرفُّرُن يمَمنهم م

                                         
 ). ٢/٨٤ (»غريب احلديث«.    أي قروهنا)١(
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 ِ كانقـضاضُّرُ ومـنهم مـن يمـ،يِحِّ كـالرُّرُمـن يَ ومنهم مـ،ِحابَّكالس
 ،ِلُجـَّ الرِّ كشدُّرُن يمَ ومنهم م،ِسَ الفرِّ كشدُّرُن يمَ ومنهم م،ِالكواكب

ه ِه ويديـِو عـىل وجهـُبـَه حيِ قدمـِه عىل إهبـامَي نورِعطُ الذي أَّرُحتى يم
ِ خت،يهَجلِور ه َِبوانَ جُصيبُ وت،ٌجلِ رُ وتعلق،ٌجلِ رُِّر وخت،ٌ يدُعلقَوت، ٌ يدُّرَ

 عليهـا ثـم َ وقف؛َصَ فإذا خل،َصُلَ كذلك حتى خيُ فال يزال: قال.ُالنار
 اين منها بعد إذَّجَا إذ نً أحدِعطُ ما مل ي عطاين اهللاَُ لقد أ، هللاُ احلمد:قال

 إليه ُ فيعود: قال.ُلَِسغتَ فيِةَّ اجلنِاب عند بٍ به إىل غديرُقَنطلُ في: قال.هاُأيتَر
 ،ِ البـابِاللِن خـِ مـِى مـا يف اجلنـةَرَ وي: قال.مُ وألواهنِ أهل اجلنةُيحِر

 وقد َ اجلنةُ أتسأل:له] أ/٨٠[   اهللاُُ فيقول،َلني اجلنةِ أدخ،ِّبَ يا ر:ُفيقول
 ُسـمعأ ال ،اًجابـِها حَينَيني وبَ أجعل بِّبَ ر:ُ فيقول! ؟ِن النارِ مَكُجيتَن

 ، ذلـكَ أمامهلِنزَ له مُعَرفُ أو ي،ىَرَ وي: قال، اجلنةُدخلُ في: قال،هاَيسِسَح
 : قـال.َلِعطني ذلـك املنـزأ ِّبَ ر:ُ فيقول: قال.ٌمْلُهو فيه إليه ح كأن ما
ك ُ ال أسألَِكتَّزِ وع، ال: فيقول ؟هَريَ غُسألَه تَيتِعطُك إن أَّلَ فلع: لهُفيقول

 : قـال،هُنزلـَفي]: قال[، عطاهُ في: قال. منهَحسنأ يكون ٍلِزنَ مُّ وأي،هَغري
 ،ٌمْلُ ح]إليه [ا هو فيهَ مَّ كأن،رَ آخًنزالِ ذلك مَ له أمام- ُرفعُأو ي - ىَرَوي

ك َّ لعل: له  اهللاُُفيقول: ]قال[. َلِنزَ املَي ذلكِ أعطن،ِّبَ يا ر: فيقول:قال
 ُّ وأي،]هَ غـريكُسألأال [ك ِتَّزِوع ، ال]:فيقول[  ؟هَ غريُسألَه تَيتِعطُإن أ

 له ُعَرفُأو ي - ى َرَوي: قال[ ،هُلِ فينز،عطاهُ في: قال ؟ منهَنَحسأ يكون ٍلِنزَم
 ِّ رب:فيقـول. ٌمْلـُا هو فيه إليـه حَ مّ كأن،رَ آخًالِ منزِلِ ذلك املنزَ أمام-
 : قال ؟هَ غريُه تسألَيتِن أعطإك َّ فلعل:ه فيقول اهللا ل.َلِي ذلك املنزِعطنأ

 : قال] ؟هُه فينزلاعطُ في:قال؟  منه َحسنأ يكون ٍنزلَ مُّ وأي،ِكتَّزِ وع،ال



 
   

٤٧٧ 

ك ُ قد سـألتِّ رب:فيقول؟ ُ ما لك ال تسأل:له  اهللا ُ فيقول،ُثم يسكت
]: قـال[ .كُ اسـتحييت]قـد[ى  لـك حتـُ وأقسمت،كُحتى قد استحييت

ا إىل َهـُ خلقتِ يومّذُ م الدنياَثلِك مُرىض إن أعطيتَ ألن ت:له  اهللا ُفيقول
 ! ؟ العاملنيُّبَ رَ يب وأنتُ أتستهزئ:ُ فيقول.اَِه أضعافَرشةَها وعُيوم أفنيت

  .»ِهمن قول  ُّبَّ الرُكَ فيضح:قال

 ِن احلـديثِإذا بلغ هذا املكـان مـ  عبداهللا بن مسعود ُ فرأيت:قال
هـذا  ُثِّدُك حتـُ قـد سـمعت، يا أبا عبـدالرمحن:ٌلُجَ فقال له ر،كِحَض

  ؟  ُكَضحَ تِن هذا احلديثِ هذا املكان مَام بلغتلا كًرارِاحلديث م

 ] هبذا احلديثُثِّدُحي[ ☺عت رسول اهللا ِإين سمف :فقال ابن مسعود
 ُبـدو آخـرَ حتـى ت،َكِحَن هذا احلديث ضِ هذا املكان مَ كلام بلغ،اًرارِم

   .هأرضاس

  .ْ سل،ٌرِ ذلك قادي عىلِّ ولكن، ال:َّ وعزّ جلُّبَّ الرُفيقول «:قال

  .ِ بالناسَقحلإ : فيقول.ِ أحلقني بالناس]ِّبَر[ :فيقول

 ُّرِ فيخ؛ٍّرُ دنِ مٌ له قرصَِعفُ رِن الناسِ حتى إذا دنا م،ِيف اجلنة ُلُمرَفينطلق ي
 أو .  ريبُ رأيـت:فيقـول! ؟ مـا لـك َكَ رأسَ ارفع: فيقال له.اًدِساج
 ثم يلقـى : قال ؟ِكلِن منازِ مٌلِنزَ م إنام هو: لهُ فيقول. ّى يل ريبَتراء

نـك أ رأيـت :فيقـول؟  لك ا م !هَ م: فيقال له.َدُسجـي]لـ[  فيتهيأًرجال
 ،كِبيـدَن عِ مٌ وعبد،انكَّزُن خِ مٌنِ أنا خازام إن: فيقول.ِن املالئكةِ مٌلكَم

ه َ أمامـُ فينطلـق: قـال.ثل ما أنا عليـهِ عىل م)١( انَهرمَ قُدي ألفَ يَحتت

                                         
َالقهرمان(: الليث قال  ) ١( ْ ٌقهرمان(: يقال: ٍزيد أبو  وقال.ْيديه حتت ما عىل احلفيظ ِاملسيطر هو ):َ َ َ(، 



    
   

٤٧٨ 

 ،اُ وأبواهبــ،هاُِف ســقائٌةَفــَّوُ جمٌةَّرُ وهــو د: قــال. لــه القــرصَفــتحَحتــى ي
 فيها ،َ بحمراءٌنةَّبطُ مُ خرضاءٌه جوهرةُِلستقبَ ت، ومفاحتها منها،هاُغالقأو

 ّ كـل،َ بحمـراءٍنـةَّبطُ مَ خـرضاءٍفيض إىل جوهرةُ يٍ بابّا كلًسبعون باب
ُ رسٍ جـوهرةِّ كل يف،خرىُ األِ لونِ عىل غريٍفيض إىل جوهرةُ تٍجوهرة  ،ٌرُ
 ٍةَّلُ حَ عليها سبعون،ُ عيناءُوراءَح ّنُأدناه ]ب/٨٠[ ُِف ووصائ،ٌوأزواج

  إذا،اُرآهتـَه مُدِ وكبـ،هُها مرآتـُدِ كبـ،هـاِللُ حِاءَن ورِها مـِ سـاقُخُرى مُي
 َ كانـت قبـلّامَا عـًعفِ ضـَ ازدادت يف عينه سبعنيًةَعراضإ عنها َعرضأ

 َعام كانت قبـل[ اًعفِيها سبعني ضَ يف عينَاد وإذا أعرضت عنه ازد،ذلك
 وأنـت : فتقول لـه.اًعفِيني سبعني ضَ لقد ازددت يف ع: هلاُ فيقول،ذلك

 .فِرشأ : فيقـال لـه: قـال].اًبعني ضـعفَ سـّواهللا لقد ازددت يف عينـي
 ُهُذُينفـ )١( ٍامَعـ  مئـةِةَسريَ مـُلكُ ولك م:له ُقالُ في: قال.ُفِرشُفي ]:قال[
     .»كُرصَب

 يا كعب عن ٍ عبدِّمُنا به ابن أُثِّدُ إىل ما حيُال تسمعأ : ُ فقال عمر:قال
  ؟  فكيف أعالهم ،ً منزالِةأدنى أهل اجلنَّ

  إن اهللا؛ سـمعتٌذنُ وال أ، رأتٌ ال عـني، يا أمري املؤمنني:ٌفقال كعب
ــَق، كــان  ،ِ فيهــا مــا شــاء مــن األزواجَ وجعــل،اً دارِهِ لنفــس فخل

 ال ،هِن خلقـِ مـٌهـا أحـدَم يرـ ثـم لـ، ثم أطبقهـا،ِرشبة واألِوالثمرات
   .ِن املالئكةِه مُ وال غري، ُجربيل

:   M            {  z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  p ٌ ثم قرأ كعب:قال
                                         

ُمقلوب، ٌرمهانَوق ِالرجل ِبأمور ُالقائم ِالفرس ِبلغة وهو َ ُ  ).٣٣/٣٢٢ (»تاج العروس «.َّ
 .، وهو موافق ملا عند الطرباين من طريق املصنف)أ(، وما أثبته من )ألف عام) : (ب(   يف )١(
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  |L ]١٧:السجدة[.  
 ،هِ خلقنِ مَن شاءَ وأرامها م،َام بام شاءُنهّ زيِتني دون ذلك جنَّ وخلَق:قال

 ،ٌار التي مل يرهـا أحـدّ الدَ تلكَلزن[ ؛نيّيِّه يف علُ فمن كان كتاب:قالثم 
 ٌى خيمـةَ فام تبقِِهلكُ يف مُ فيسريُجُخرَ لي]نيّيِّ من أهل علَلُجَّحتى إن الر

 ، ويستبـرشون برحيـه،ِهِ وجهـِ من ضوءٌ دخلها ضوءّ إالِ اجلنةِن خيامِم
   .ِهلكُ م يفُ قد خرج يسري،ينيِّلِ عِلن أهِ مِ الطيبةِيحِّا هلذه الرً واه:ويقولون

 ، قد اسرتسـلتَ إن هذه القلوب، وحيك يا كعب: ُ فقال عمر:قال
   .هاِْضقباف

ن ِ مـا مـ،ً لزفـرةِم يوم القيامةه إن جلهنَِّ والذي نفيس بيد:ٌفقال كعب
 خليـل َ حتـى إن إبـراهيم، لركبتيهُّرِ خيّ إالٍلَرسُ وال نبي م،ٍبَّقرُ مٍكَلَم

 سـبعني ُمـلَ حتى لو كان لـك ع، نفيس نفيسِّ رب:ليقول  ِنمحَّالر
 .)١( نجوَنك لن تأ َك لظننتِا إىل عملنبي

                                         
 . من طريق املصنف) ٩/٣٥٧/٩٧٦٣ (»الكبري«   رواه الطرباين يف )١(

، وابـن أيب الـدنيا يف )٥/١٠٠/٤٥٣٤ (»املطالب العاملية«( يف ورواه إسحاق بن راهويه كام
ــة« ــدارقطني يف )٩/٤١٧ (»الكبــري«، والطــرباين يف )٣١ (»صــفة اجلن ــة«، وال  ١٧٧ (»الرؤي
). ٤/٥٩٠(، واحلـاكم )٢٨١-٢٧٨ (»تعظـيم قـدر الـصالة«، وحممد ابـن نـرص يف )١٧٨و

 ).  ٧/٦٢ (»بيان تلبيس اجلهمية«واخلالل كام يف 
رواة هذا احلديث عن آخرهم ثقات غـري أهنـام مل خيرجـا أبـا خالـد الـداالين يف : احلاكمقال 

 فأما األئمـة املتقـدمون فكلهـم ، نة يف ذكر الصحابةُّالصحيحني ملا ذكر من إنحرافه عن الس
 وأبو خالـد الـداالين ممـن ، واحلديث صحيح ومل خيرجاه،شهدوا أليب خالد بالصدق واإلتقان

 اهـ .  أئمة أهل الكوفةجيمع حديثه يف
 رواه املـصنفون يف ، هذا حديث كبري حسن):٢١٥ص (»حادي األرواح«وقال ابن القيم يف 

 . وأسانيدهثم ذكر طرقه .. »الرؤية« والدارقطني يف كتاب ، والطرباين، كعبداهللا بن أمحد:»نةُّالس«
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- نيـعَ وأمحـد بـن م، بن يونسُيجُ وحدثني رس،ٍ بن خملدُجاعُ ش، 
عن أيب سعيد  ،اينَمدَاك اهلَّ عن أيب الود،الد بن سعيدُ أنا جم،شيمُنا هث :قالوا

وا ُّفَ إذا ص: إليهم اهللاُُضحكَ يٌثالثة «: قال، احلديثُرفعَ ي] [اخلدري
 ِتـالِوا لقُّ إذا صـفُ والقـوم،ِّصيلُ يـِن الليلِ مَ إذا قامُلُجَّ والرِ،الةَّيف الص

  .)١(  »ِّوُالعد

                                         
 اهـ . إسناده حسن: عن عبداهللا بن أمحد بإسناده، وقال) ٢٠٠ (»العلو«وذكره الذهبي يف 

 .  حديث صحيح): ١١٨ (»األربعني«وقال يف 
 بـن املنهـال عـن األعمـش، عـن جرير، أنا: إسحاق قال): ٤٦٦٢ (»املطالب العالية«وقال 
 عمـر ثَّحـد مسعود بن عبداهللا إن: قال عبداهللا بن عبيدة وأبو السكن، بن قيس حدثنا عمرو،

 اهـ.ثقات رجاله متصل، صحيح إسناد اهذ :فذكره، وقال: احلديث هذا اخلطاب بنا
 رواه ابن أيب الدنيا والطـرباين مـن طـرق ):٤/٢١٣ (»الرتغيب والرتهيب«وقال املنذري يف 

 اهـ .  صحيح اإلسناد: واحلاكم وقال،أحدها صحيح واللفظ له
 رواه كله الطرباين من طرق ورجـال أحـدها ):١٠/٣٤٣ (» جممع الزوائد«وقال اهليثمي يف 

 اهـ . صحيح غري أيب خالد الداالين وهو ثقةرجال ال
 عبـداهللا أليب ذكـرت: قـال املـروذي، أخربنـا: قال اخلالل) ١٦٦ (»املنتخب من العلل«ويف 

 عن املنهال، عن أنيسة، أيب بن زيد حدثني: عبدالرحيم أيب عن احلراين، سلمة بن حممد حديث
 M   Æ  Å  Ä:تعـاىل اهللا يقول«: قال  النبي عن مسعود، بن عبداهللا ثنا ،مرسوق عن عبيدة، أيب

      ÇL الكريس إىل العرش من«.  
 .واستحسنه سلمة، بن حممد عن إلينا يقع مل غريب، حديث هذا: عبداهللا أبو قال

  .اًمرفوع الداالين يزيد أبو ورواه ا،ًموقوف األعمش رواه قد: وقال
 ُأقـرأه ُفجعلـت احلديث، هذا عن داهللاعب أبا سأل أنه طالب، أبو ثنا: حييى بن ايزكر وأخربين

  اهـ.ًمرسال األعمش عن عوانة، أيب عن سمعناه إنام أحسنه، ما:  فقال.عليه
قد روى ابن خزيمة هذا احلـديث يف كتـاب ): ٧/٧٣ (»بيان تلبيس اجلهمية« قال ابن تيمية يف

 عن ابن مسعود ، وهذا احلديث املسند»كتاب التوحيد«ذكر نعيم أهل اآلخرة، وأحال عليه يف 
اهـ   ثم ذكرها. ً قد روى أهل الصحاح كثريا منه عن ابن مسعود من وجوه أخرى. 

 ).١٠٤٨( تقدم خترجيه برقم )  ١(
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 ّ فلم يقـع عنـده إال،ًا قليالً روى عيل بن املديني شيئ:قال أبو عبدالرمحن
 .اًلوفُ أيب أَعِمَ وقد س،عه أيب ومل يسم، هذاِاكَّحديث أيب الود

- ابن سلمة:يعني -  أنا محاد،ميلُنا النرض بن شث ،سلمأد بن َّ خال  
نـه قـرأ هـذه أ ☺ عـن رسـول اهللا ، نس بن مالكأعن  ،نا ثابتث -

 ،هَّفـَ كَ بسط:M¼L   :قال ،M  À  ¿  ¾  ½   ¼  »L :اآلية
  .)١( هِنرصِه عىل خَ إهبامَووضع

- عـن ، حـدثني أيب، إبـراهيم بـن احلكـم بـن أبـان]نـاث[ : عىل أيب 
 ،هِ بيـدَمَ آد خلَق:ً ثالثةَّ إالًئاه شيِ بيدَّمسَم يـل   إن اهللاَ: قال،كرمةِع

 ]أ/٨١[. )٢( هِ بيدَ التوراةَ وكتب،هِ بيدَة اجلنََّوغرس

- عـن  ، عبـداهللاِّمُ عن أ،نا إسامعيل بن عياشث ،نا أبو اليامنث ، أيب
 أربعني ِارَقدِ عىل مُبِرضَة لتن اجلَ إن ريح:نه قالأ ،انَعدَأبيها خالد بن م

  . اهللا ُ باع واخلريُف،اًيفِخر

- يِالكالع ٍبدَ بن عَعَ أيفُسمعت ،نا صفوانث ،نا أبو املغريةث ، أيب 
 واهللا ،َّ علـيهنُاطِّ والرص،َرِم سبع قناط إن جلهنَّ: الناس يقولُوهو يعظ
منهنِابعةَّ يف الر َّ.  

   : يف هذا احلديثُلِصَ وسمعت أبا اليامن اهلوزين ي:ُقال صفوان

 ُ وهي التي يقول: قال،ِابعةَّ الرِةَرَ وهو يف القنط، عىل اهللا  اخلالئُقُّرُفيم
̀  Ma ]و[، ]٢١:النبأ[  : M|    {  z  yL اهللا   _L ]١٤:الفجر[ ،

                                         
 .وما بعده) ٤٨٤(   حديث صحيح، وقد تقدم خترجيه برقم )١(
 .يفوهو تصح) أيب إبراهيم): (أ ، ب(ويف . منه[   ] وما بني ). ٥٥٧( تقدم خترجيه برقم )  ٢(
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 .]٥٦:هود[ M    F  E  D   C O  N  M  L    K  JI  H  G L  ]و[

ن ِ حتى يكـون ألـني مـَ للمؤمننيُلنيَ في: قال،ِِه بنوايص عبادُذُ فيأخ:قال
  ].٦:االنفطار[ M <   ;  :  9L  :ِ ويقول للكافر،ِهِ لولدِالوالد

 - فيان ُ سـعـن أيب ،ليامنُنـا جعفـر بـن سـث ،مر القواريريُبيداهللا بن عُ ع
   .ٌ وهو قاعد، عىل شاملهِمينهَ يَجلِ رَ قد وضعَ احلسنُرأيت :قالعدي َّالس

    ؟ يا أبا سعيد تكره هذه القعدة: قلت:قال

?@   M  C  B  A  ؛ قاتل اهللا اليهود:ُ فقال احلسن:قال
K  J   I  H  G  F  E  DL ]٣٨:ق.[ 

  .)١(ُّت فعرفت ما عنى؛ فسك
- بن أيب انا عبدالرمحن ث ،وينُدي لليامن بن حبيب األسُ حممد بن س

 : قال-ٌحبةُ وكانت له ص- مَكرُار بن مَِيعن ن ،روةُ عن ع، عن أبيه،نادِّالز
 ،إىل املـرشكني  هبـا أبـو بكـر َجخـر M~  }  |  {L  :ملا نزلت

   . صاحبهُ هذا كالم:فقالوا

  . هذاَنزلأ   اهللا:قال    

- عن ،يِمرو العنقزَنا عث ، الفقيهٍر إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثو 
هللا ا يف قول  عن ابن عباس ،كرمةِ عن ع،ديُّ عن الس،أسباط بن نرص

                                         
َ أن اليهود زعموا أن اهللا تعاىل ملا خلق السموات واألرض تعب، فاسـرتاح،    يقصد احلسن )١( ِ َ

ِفنفى اهللا تعاىل ذلك التعب عن نفسه. ووضع إحدى رجليه عىل األخرى ِ. 
 فقد تكلمت عنه يف التعليق عىل كتاب   أما حديث االستلقاء املشهور الذي يروية أبو قتادة 

 .، وذكرت من صححه من أهل العلم)٥٤ و ٥٣ ( للدشتي »هللا تعاىلإثبات احلد «



 
   

٤٨٣ 

:  M  À  ¿  ¾  ½   ¼  »L ]ــراف ــال ،]١٤٣:األع ــا :ق  م
   .َنرصِ اخلِ طرفِر بقدّرى منه إالُي

 -  عـن  ،قيَّبيداهللا بن عمرو الرُنا عث ،وينُليامن بن حبيب لُحممد بن س
 َمَّ كلـ: قال،عن كعب ، عن أبيه، عن عطاء بن أيب مروان،مريُعبدامللك بن ع

ك أن ُّلـُِج التـي أِ عـىل احلـالُ أكـون،ِّبَ أي ر: فقال، موسى   اهللاُ
   .هَ أهلُعِامُ جيُلُجَّ والر،ُ اخلالء:ك عليهاَرُأذك

   . حالِّرين عىل كلُ يا موسى اذك:قال

- يعني-  نا إسامعيلث ،نا عيسى بن يونسث ،وينُلليامن ُ حممد بن س : 
 كنا عند النبي : قال، عن جرير بن عبداهللا ، عن قيس،- بن أيب خالدا

كام  كم َّكم سرتون ربنأما إ« : فقال،ِ البدرَ ليلةِ إىل القمرَ إذ نظر،☺
 َ قبلٍغلبوا عىل صالةُ تَّالأ فإن استطعتم ؛ؤيتهُون يف رُّضامُ تَ ال،ترون هذا

M  ]  \  [  Z :َثـم قـرأ .ا فـافعلواِ غروهبـَبلَ وقِطلوع الشمس
a     `    _  ^L ]١٣٠: طه [«. 

-  ا يقولً وكيعُ سمعت: قال،هبلول األنباري] ب/٨١[سحق بن إ: 
 عن جريـر بـن عبـداهللا ،مِ عن قيس بن أيب حاز، إسامعيل: حديثَّدَن رَم
، من اجلهميةسبوهِ فاح؛ؤيةُّيف الر ☺ عن النبي .  

- نس بـن عيـاضأة رمض أليب ُقلت : قال،لولَ إسحاق بن هب: 
?  @  M  F  E  D  C    B  A ؛ ال:قـال؟ خلف اجلهمية  صيلُأ

K  J  I  H  GL. 

-   ايب َهـري بـن نعـيم البـُ حـدثني ز،ورقيَّمحد بـن إبـراهيم الـدأ



    
   

٤٨٤ 

 ال ،ارَّ كفـُ اجلهميـة:يع يقولطُم بن أيب مّ سالُسمعت : قال،جستاينِّالس
   . خلفهمَّصىلُي

-  أيب ُ سـمعت: قـال،محد بن حممد بن حييى بـن سـعيد القطـانأ 
  .ٌِر فهو كاف؛ القرآن خملوق:ن قالَ م: يقول،عاذ بن معاذُ مُسمعت :يقول

 أبا حممد بن حييـى عـن هـذه ُ سألت]ُكنت  وقد:قال أبو عبدالرمحن[
 فلـم ،عـاذُعـاذ بـن مُه إىل مَأباه حييى بن سعيد بعثـن أ فحدثني ،صةِالق

  .ا عن أبيه هبذ، فحدثني ابنه،حفظهأ

- قـال،رياطِ حدثني محاد بن قـ، احلسن بن عيسى موىل ابن املبارك : 
  .ارَّ كفُ والقدرية،ٌارَّ كفُ اجلهمية:هامن يقولَعت إبراهيم بن طمس

- ]ُجهميةـ الـ: املبـارك يقـولُابنكان  : قال، بن عيسىُ احلسن 
  . ]ٌارَّكف

-  يف كفـرُّكُشَن يـَ ومـ:- هِمن قول نفس - احلسن بن عيسى ِ 
  .! ؟ اجلهميةِ يف كفرُّكُشَن يَ وم! ؟اجلهمية

- :َثَّ وحـد،عفيُسني اجلُ احلُ سمعت:قال ،مـرُ عبداهللا بن عَ وذكر 
  . واملرييسٍجهم ِنفأ ِ عىل رغم: فقال،ؤيةُّ الرِبحديث

- ِاد بن الرسَّ هن  -  عـن عطـاء،نا أبو األحـوصث ،]َّأبو الرسي[ يّ
مـريم [ :  M  '  & L يف قـول اهللا َيـرسةَعـن م -ائب َّ ابن الس:يعني

  . القلميَفَ رصَعِمَ حتى سدينُ أ:قال ]٥٢:
- َّهناد بن الرسي، ثنا[ ،يَّ أبو الرس عن  ،]عطاء، عن  أبو األحوصَّ
 َ التـوراةَ وكتـب،هِ بيـدَ آدم خلَق:َه أربعةِبيد   اهللاُ خلَق: قال،َةَيرسَم



 
   

٤٨٥ 

 ،]١:املؤمنـون[ M    #  "  !L  : ثم قال،هِ بيدٍة عدن جنََّ وغرس،ِهِبيد
  .)١(ها ُ أغفلتُ الرابعة:وقال

- عن عبدالرمحن بن ،نا إسامعيل بن عياشث ، منصور بن أيب مزاحم 
اس َّوعن النَّ ، إدريس اخلوالين أيب عن،بيداهللاُبن ع رسُب  عن،جابر بنيزيد 

  ِمحنَّ الـرِ بيدُامليزان «: يقول☺ النبي ُ سمعت: قال، بن سمعانا
 ِعنيُ إصبَ بنيَ آدمِ ابنُ وقلب، آخرين إىل يوم القيامةُضِفَا وخيً أقوامُيرفع

   .» أزاغهَ وإذا شاء،هَ أقامَ إذا شاءَّ وعزّ جلِمحنَّ الرِن أصابعِم
 .)٢( »ِك قلبي عىل دينَتِّ ثبِ القلوبَبِّقلُيا م« : يقول☺ وكان النبي   

-  اب األحـوص ََّونا أبو اجلث ،ينااغَّإسحاق الص[ أبو بكر حممد بن
 ُاءُ جيـ: قـال،ٍعن أيب وائل ،نانِ عن أيب س،فيان الثوريُ س]، ثناابَّبن جوا

                                         
، وإسناده ضعيف؛ عطاء بن السائب اختلط، وسامع أيب األحوص )٤٤ (»الزهد«  رواه هناد يف ) ١(

 .   منه بعد االختالط
 .  للتوراةفإن فيه نسبة خلق اهللا ) ٥٥٣(وقد تقدم التنبيه عىل نكارة هذا اللفظ حتت أثر رقم   

 »النقض عىل املرييس«، رواه الدرمي يف   وروي هذا األثر بلفظ أصح من هذا عن ميرسة    
 غـري خلقـه مـن اًشـيئ يمس مل اهللا إن :، من طريق أيب عوانة، عن عطاء، عن ميرسه، قال)٤٥(

 .بيده عدن جنة وغرس ،بيده التوراة وكتب ،بيده آدم خلق :ثالث
 له ما تقدم من آثار الـسلف الـواردة يف هـذا البـاب، وقـد   وهذا اللفظ هو الصحيح، ويشهد      

 ).٥٥٨ و٥٥٧ و٥٥٤ و٥٥٣: (تقدم بعضها، انظر
 .وميرسة هو أبو صالح موىل كندة، أحد التابعني، روى عن عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه

 »التوحيـد«، وابن خزيمـة )٢٢٦(، وابن أيب عاصم )١٩٩(، وابن ماجه )١٧٦٣٠(   رواه أمحد )٢(
، )١/٥٢٥(واحلاكم  ،)٩٤٣(ابن حبان : وصححه). ٩٠٧ (»الرشيعة«، واآلجري يف )١٠٨(

 سـمعان بـن النـواس حـديث): ٦٩ (»الرد عـىل اجلهميـة«وقال ابن منده يف . ووافقه الذهبي
 اهـ  . منهم واحد عىل الطعن يمكن ال ممن املشاهري األئمة رواه ،ثابت حديث



    
   

٤٨٦ 

 .)١( له ُغفرَ ثم ي،ِه بذنوبهُفِّ ويعر،ِهِ بيد ه اهللاُُفيسُرت ِ يوم القيامةِبالعبد

- يل عن َرِكُ ذ: قال،بن عامر ]أ/٨٢[ سودأ ]ناث[ ،اغاينَّ أبو بكر الص 
 : قـال،]٣٥:ق:[  Mô  óL ] [نسأ عن ، عن أيب اليقظان،رشيك
  .)٢( ٍةَ مجعِّ هلم يف كلَّيتجىل

- عن ،نا ابن هليعةث ،رض بن عبداجلبارَّاألسود الن ]نا أبوث[ ، أبو بكر 
 رأيت :نه قالأ ] [قبة بن عامرُعن ع ، عن أيب اخلري، حبيب أيبيزيد بن

ه حتت َ أصابعٌلِ وهو جاع،وريقرأ اآلية يف خامتة النُّ وهو ☺رسول اهللا 
َكل يشء بصريب( : وهو يقول،ِعينيه ٍ َ ِّ  .)٣( ]٦٤: النور [)ُ

                                         
 . وإسناده حسن). ١٣/١٨١( أيب شيبة ، وابن)٢٠٨( هلناد »الزهد«  ) ١(

 .عن أيب وائل عن ابن مسعود ريض اهللا عنه نحوه) ١٦١ص ( ألمحد »الزهد«ويف 
 . ما يشهد له¶عن ابن عمر ) ٧١١٥(، ومسلم )٢٤٤١(ويف حديث البخاري 

 : قـال،عثامن بن أيب شـيبةمن طريق ) ٨١٣(، والاللكائي )١٩٨( للدارمي »الرد عىل اجلهمية«   )٢(
 . ريض اهللا عنه عن أنس بن مالك،يب اليقظانأ عن ، ثنا رشيك: قال،ثنا حييى بن يامن

 عـن حييـى ،ئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن نمـريُ س)١٧٥٣( البن أيب حاتم» عللال«ويف 
  . يتجىل هلم كل مجعة:قال M     ô  óL  أنس عن ، عن أيب اليقظان، عن رشيك،بن يامنا

 عـن أيب اليقظـان عـن ، عن رشيك، عن حييى بن دينار،أيب احلكم الثقفيسامعيل بن إورواه    
  .  يتجىل هلم رهبم:قال M     ô  óL زيد بن وهب 

 . حديث أنس أصح: قال ؟ أهيام أصح:يب زرعةقيل أل   
سود سناد صحيح عن األإبن بطة با ى ورو):٦/٤١٥(» جمموع الفتاوى« وقال ابن تيمية 

 اهـ. فذكره ..  عن أنس ، اليقظان عن أيب، عن رشيكيل ذكر : قال،بن عامرا
          ). ١٧/٢٨٢ (»الكبري«، والطرباين يف )١٧٨ (»مسنده«   رواه الروياين يف )٣(

: فالتالوة ّوإال ؛شاذة قراءة كانت فإن !وقع هكذا): ٧/٨٤ (»جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 
M     ¢  ¡      �  ~L، وبقيـة ،ضـعف وفيـه ،احلفـظ يءسي وهو هليعة ابن وفيه ،الطرباين رواه 

 اهـ. ثقات رجاله



 
   

٤٨٧ 

 - عن ،- ٍمِ ابن حاز:يعني - نا جرير ث ،بن حممد سنيُح ]ناث[ ،كر أبو ب 
 : قـال، ٍّعـن أيب ذر ،ُِّر بن احلَةَشَرَ عن خ،سهرُليامن بن مُ عن س،ِاألعمش

 ٌوهلـم عـذاب ،يهمِّزكُ وال يـ، إليهم اهللاُُنظرَ ال يٌثالثة«: ☺قال رسول اهللا 
ٌستكربُ مٌ وعائل،ٌابَّ كذٌِكلَ وم،ٍ زانٌ شيخ:ٌليمَأ ِ « )١(. 

- حاكَّعـن الـض ،ريَجـُ حدثني أبـو ح،نا وكيعث ، أيب :M  ½   
ÄÃ   Â  Á  À  ¿  ¾L ]قـال، ]٦٧:الزمر: 

 .)٢(  يف يمينه ذلكُّكل

 - حاكَّعـن الـض ، عـن سـلمة،كنيُضل بن دَنا الفث ، أيب:  M  ½
Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾L ِهمينَ يف يالُ ك:قال.  

 - عن ،ائبَّ الس حدثني عطاء بن،فيانُ عن س، حييى بن سعيدانث ، أيب 
 َعِ سم:قال] ٥٢:مريم[ :  M    '  &Lعن ابن عباس  ،بريُسعيد بن ج

  .- أو األقالم - ، القلميَفَرص

 .)٣( ] القلم واألقالميَفَ رصَعِ حتى سم: يف حديثهًةَّرَقال وكيع م[

                                         
باب الزوائد يف احلروف التي خالف هبـا ) (٦٤٩ (»فضائل القرآن«ورواه أبو عبيد يف : قلت

 ).اخلط يف القرآن
 ]٥٨:النـساء[ MÃ  Â    Á    Å   ÄL: أنـه قـرأ  ويف الباب حديث صحيح عـن أيب هريـرة 

ُيضع رأيت رسول اهللا : قال ُإهبامه ََ ِأذنه عىل َ ِ ُ  .  ِعينه عىل ِتليها تيلوا ُ
 اهـ. ٌّوهذا رد عىل اجلهمية: ، وقال)٤٧٢٨(رواه أبو داود 

 .  وهو صحيح) ١٠٤١ (، وقد تقدم من حديث أيب هريرة )٤٠٢٣ (»مسنده«  رواه البزار يف ) ١(
 ). ُّكل ذلك بيمنه: قال) : (ب(   يف )٢(

 ).مجيع بيمينه مطويات واألرض السموات: (، ولفظه)٢٤/٢٦ (»ريهتفس«رواه ابن جرير يف 
 .، وصححه، ووافقه الذهبي)٢/٣٧٤(واحلاكم ، )١٦/٩٤(، والطربي ) ١٤٩( هلناد »الزهد«   )٣(



    
   

٤٨٨ 

 - األعمـش:يعني -   عن سليامن،نا شعبةث ،نا حممد بن جعفرث ، أيب  - 
 مـن أصـحاب النبـي ً أتيت رجال: قال،ةَّميُنادة بن أيب أُعن ج ،اهدُعن جم

 وال ،ِالَّجَّيف الـد ☺معته مـن رسـول اهللا َا سً حدثني حديث: لهُفقلت ☺
 ☺ رسـول اهللا ُ سمعت: فقال،اًقَّصدُ وإن كان غريك م،ثني عن غريكِّدُحت

 ُبُقرَ ال يه،َتّمُه أَنذرأ ّ إالٌّنبي بعثُم يـ فإنه ل،ِالَّجَّ الدَتنةِفكم ُنذرتَأ« :يقول
 ومـسجد ،ِورُّالطـو ،ِ املدينـةَ ومـسجد،ِ احلـرامَ مـسجد:َدِ مساجَعةَربَأ

  .»ليس بأعور ه فإن اهللا ِّبُ أو ش،ك عليكمِّكُ وإن ش،األقىص

- أنا -لمةَ ابن س:يعني -  حدثنا محاد: قاال،نا عفان ويونسث ، أيب 
 ☺ ن رسول اهللاأ ] [ٍنس بن مالكأعن  ،ِبحابَ احل بنُعيبُ وشيد،ُمح

 : بـني عينيـه؛َرَ بأعوَ ليسَّ وعزَّكم جلَّ وإن رب،ُعورأ َالَّجَّإن الد« :قال
  .)١(» ٍ قارئِ وغريٍئِ قارٍ مؤمنّ كلُهُ يقرأ،)ر ف ك(

-  ضيلُنا حممد بن فـث ]ب/٨٢[ ،أبو القاسم واصل بن عبداألعىل، 
 إن :يقـول ا  عليـُسمعت : قال،اعَ عن أيب القعق،ٍليبُعن عاصم بن ك

ُّرضَ ال يَالَّجَّالد  ،ُعـورأ وإنـه ،)ٌرـِكافـ( : مكتوبِ فإن بني عينيه،ا مؤمنًُ
 .)٢( َ بأعورَليس إن ربكم و

 - نس بن مالك أعن  ، عن قتادة،نا سعيدث ،نا عبدالوهابث ، أيب، 
 ،َابَّ الكـذَالَّجَّه الـدَتّمُ أَرَّ حذَّ قبيل إالٌّبعث نبيُم يـل« : قال☺ أن نبي اهللا

                                         
 ،قـال جماهـدوهكـذا : بعد ذكره لقول ابـن عبـاس  )٥/٢٣٨ (»هتفسري«  قال ابن كثري يف 

 اهـ. لم بكتابة التوراة يعنون رصيف الق؛ وغريهم،وأبو العالية
 ).٩٧٩(وقد تقدم تقدم . ، وإسناده صحيح)١٣٣٨٥ و١٣٦٢١(  رواه أمحد ) ١(
 .ً   تقدم نحوه مرفوعا إىل النبي )٢(



 
   

٤٨٩ 

 .)١ (»ر بأعوَليس كم َّ أال وإن رب،ُعورأه َّ فإن؛وهُرَفاحذ

- ن بـنـس أ حـدثني ،ريشُبي القـَّسيُ حممد بن إسحاق بن حممد امل
 قـال سـامل بـن :هابِ قال يل ابن ش: قال،عن يونس ،مرةَعياض أبو ضـ

 فأثنى ،ِاس يف النَّ☺ رسول اهللا َ قام]: [مرُبن ع  عبداهللا: قال،عبداهللا
  ومـا،ركموهِ ألنـذّإين« : فقال،َالَّجَّ ثم ذكر الد،هُبام هو أهل عىل اهللا 

 ولكن أقول لكم ؛هَومَق   نوحَنذرأ لقد ،نذره قومهأ وقد َّال إّبيَن نِم
  .»َ بأعورَ ليس  وإن اهللاَ،عورأنه أ تعلمون :لقومه ّبيَ نُ مل يقلهًفيه قوال

- عن ،نا مالكث ،ييسِّنِّنا عبداهللا بن يوسف التث ،اغاينَّ أبو بكر الص 
 : قـال☺  أن رسـول اهللا]: مـرُبـن ع[عن عبداهللا  ،ٍعبداهللا بن دينار

  .)٢( »ِةَ القيامَ يومِ إليه  اهللاُُرُنظَ ال يَه خيالءَ ثوبُّرُجي الذي«

- عـن ،ِنـادِّ عن أيب الز،ٌِكنا مالث ،َنا عبداهللا بن يوسفث ، أبو بكر 
 َيـوم   اهللاُُرُنظـَال ي« : قال]☺أن النبي [،  عن أيب هريرة ،األعرج
  .)٣( »اًرَطَه بَزارإ َّرَن جَ إىل مِالقيامة

- ]وعبداهللا [ ، عن نافع،ٌنا مالكث ،نا عبداهللا بن يوسفث ،] أبو بكر
  اهللاأن رسـول :  عن ابن عمر،]هُربُ كلهم خي:سلمأوزيد بن  ،ينارِبن دا

  .)٤( »َه خيالءَ ثوبَّن جرَ إىل م]ِيامةِ القَيوم[   اهللاُُرُال ينظ« : قال☺

                                         
 .                                          ، وإسناده صحيح)١٣٤٣٨(  رواه أمحد ) ١(
 ).٥٥٠٤(، ومسلم )٥٧٨٣(، والبخاري )٥٣٥١(، وأمحد )٢٦٥٤ (»املوطأ«  رواه مالك يف ) ٢(
 ). ٥٥١٤(، ومسلم )٥٧٨٨(، والبخاري )٢٦٥٥ (»املوطأ«  رواه مالك يف ) ٣(

 .من مالك والبخاري فقد رووه من نفس الطريق[  ] وما بني   
 ).٢٦٥٦ (»املوطأ«   رواه مالك يف )٤(



    
   

٤٩٠ 

- نا ث ،- َرقانُ ابن ب :يعني - نا جعفرث ،شامِنا كثري بن هث ، أبو بكر
 إن اهللاَ« : قـال☺ه إىل النبـي ُ يرفعـ،ريرة عن أيب ه ،بن األصمايزيد 
 كــم ِ إىل أعاملُرُنظــَام يَّن إنــِ ولكــ؛كمِالَكم وأمــوِ إىل صــورُرُنظــَال ي
  )١( »كمِوبلوق

- بـن ا عن شـهر ،رامَنا عبداحلميد بن هبث ،زاحمُ منصور بن أيب م
نـه أ ، اجلهني ٍقبة بن عامرُعن ع ،ُثِّدُ حيً رجالُ سمعت: قال،وشبَح

ويف  ،]ُ يمـوتَنيِحـ[ ُ يمـوتٍن رجلِما م «: يقول☺ رسول اهللا َسمع
ِ حتٍن كربِ مٍلَردَن خِ مٍةَّ حبُالَثقِقلبه م  وال ،حيهـاِ رَن يـريحأ ُ لـه اجلنـةّلَ

   .»راهاَي

 ُّبُِح إين أل، يا رسول اهللا:رحيانة ]أبو[ : يقال لهٍريشُن قِفقال رجل م
َ ويف رش، سـوطيِةَالقِه يف عُّبُِحأل ]أ/٨٣[  حتى إين،يهِ وأشته،اجلامل

اك ِ
   .نعيل

   إن اهللاَ،- تنيَّمـر - ِربِن الكـِليس ذلـك مـ «:☺فقال رسول اهللا 
   .»س الناَصَمَ وغ،َّ احلقَهِفَن سَ م:َِرب ولكن الك؛َ اجلاملُّبُ حيٌمجيل

  . يف عينيهَ صغر الناس:يعني

 - أنـا،نا عيل بـن احلـسن بـن شـقيقث ،اغاينّ أبو بكر حممد بن إسحاق الص  
عن أيب هريـرة  ،يُ عن سعيد املقـرب،سامة بن زيدُنا أث -   ابن املبارك:يعني -  عبداهللا
،إن اهللاَ«: ☺ قال رسول اهللا : قال  آدمَلقَخ َ  ِهورتُعىل ص«  

 - رض ّ الن:وهو -  األسود  أبوناث ،اغاينّ أبو بكر حممد بن إسحاق الص
                                         

 ).٦٦٣٥(، ومسلم )١٠٩٦٠  و٧٨٢٧(رواه أمحد )   ١(



 
   

٤٩١ 

 عـن ،عـن أيب هريـرة  ، عن أيب يـونس،نا ابن هليعةث  -باربن عبداجلا
 ُورةُ فـإنام صـ، الوجـهِنـبت أحدكم فليجَإذا قاتل «:قال ☺رسول اهللا 

  . )١( » تبارك وتعاىلِمحنَّ عىل وجه الرِاإلنسان

- نـا ث ،اشم بن القاسـمَنا هث ،اغاينَّ أبو بكر حممد بن إسحاق الص
ٍأبو معرش ِملقرب عن سعيد ا،َ   قـال رسـول اهللا: قـال، عن أيب هريرة ،يُ

 َ تبارك وتعـاىل خلـق اهللاَّ فإن؛هكَ وج اهللاَُحَّ قب:كمُ أحدَّولنُقَال ي «:☺
   .»ِه عىل صورتَآدم

  ؟  ☺  أليب معرش عن النبيُ فقلت:قال أبو النرض    

  . ☺ عن النبي :فقال    

   

  

  

  

  

  

                                         
من حديث ابـن عمـر ) ٤٨٢(، ويشهد له ما تقدم برقم )٥٣٣ (»ُّالسنة« عاصم يف  رواه ابن أيب)  ١(

 : »خلق اهللا آدم عىل صورة الرمحن«. 



    
   

٤٩٢ 

  )١( ]الرد على الرافضة[ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- عـن ، عن إبـراهيم، عن ابن عون،نا إسامعيل بن إبراهيمث ، أيب 
 : فقالـت،ايِكـان وصـ ا أن علي  َ ذكروا عند عائشة:قال ،األسود

 يِجرِ يف ح:أو قالت - ، صدريدته إىلِسنُ مُ قد كنت! ؟ إليهَوىصَمتى أ
 ،َنـه مـاتأ ُ ومـا شـعرت،يِجرِ يف حَثنََ ولقد انخ،ِتسَّ فدعا بالط -

  .)٢( ! ؟ إليهَفمتى أوىص

                                         
   ؟افضةّ من الر: أليبُ قلت: رمحهام اهللاعبداهللا بن أمحدقال ) ٧٧٧(للخالل » ُّالسنة«  يف ) ١(

 .     اهللا وعمر رمحهام، أبا بكر:ُّسبَ ويُ الذي يشتم:قال  
ِوهم الذين يتربؤون من أصحاب ): ّالرافضة): (٩٩ (»ُّالسنة« يف      قال حرب الكرماين  

ً، ويسبوهنم، وينتقصوهنم، ويكفـرون األمـة إال نفـرا يـسريا، النبي  َ ُ ًّ ّّ ُ َّوليـست الرافـضة مـن ِّ
ٍاإلسالم يف يشء  ًوالرافضة أسوأ أثرا يف اإلسالم من أهل الُكفر من أهل احلرب.. ِ  . خإل..َّ

 هـؤالء مـن كان قال :الربيع أبو الزهراين حدثنا): ٣٨٢ (»الرد عىل اجلهمية« يف قال الدارمي   
 فقـال ، طالب أيب بن عيل حب وانتحال ،الرتفض رأيه من يظهر الذي وكان ،رجل اجلهمية

 ،تعتقدونه وال ،اإلسالم دين إىل ترجعون ال أنكم علمت قد :مذهبه ويعرف ،خيالطه ممن رجل
 الذي رأينا انأظهر إن ،أنا أصدقك اًإذ :قال  ؟ عيل ّحب وانتحال الرتفض عىل محلكم الذي امف

 بمن يقعون ثم ،ويظهرونه ،عيل ّبُح ينتحلون اًأقوام وجدنا وقد ،والزندقة بالكفر ميناُر نعتقده
 ذهبناملـ نر فلم ،والتشيع الرتفض إىل اسبوفنُ ،شاؤوا ما ويقولون ،شاؤوا ما ويعتقدون ،شاؤوا

 فألن ،شئنا بمن ونقع ،شئنا ما ونعتقد ،شئنا ما نقول مُث ،الرجل هذا ّبُح انتحال من ألطف اًأمر
 من ًحاال أحسن عندنا ٌّعيل وما ،ارّفُك زنادقة :يقال أن من إلينا ّأحب ،شيعة أو ،رافضة :لنا يقال
َعرب فيام الرجل هذا وصدق : الدارمي  قال.  هبم نقع ممن غريه  اهـ. يراوغ ومل نفسه عن َّ

 ).٤٢٤٠(، ومسلم )٢٧١٤(، والبخاري )٢٤٠٣٩(   رواه أمحد )٢(
 ،العـدوي بكـر أيب عـنبإسـناد صـحيح ) ٨٣٥ (»فضائل الـصحابة«وروى اإلمام أمحد يف 

              ؟موته قبل أصحابه من أحد إىل  اهللا رسول َدِهَع هل  عائشة سألت: قال
 .القصةوذكرت  .. اهللا معاذ :فقالت



 
   

٤٩٣ 

- عـن طلحـة،ٍولْغِنا مالك بن مث ،نا عبدالرمحن بن مهديث ، أيب َ 
ِّرصُن مـبا  هـل أوىص رسـول اهللا :وىفُ عبداهللا بن أيب أُألتـ س:قال ٍف،َ

روا ِمـُ أَمـِ أو لـ ؟ُةَّيِ عىل املسلمني الوصَِبتُ فلم ك:ُ قلت. ال: قال ؟☺
  .)١(  اهللا ِ بكتابَ أوىص: قال ؟ِةَّبالوصي

 - خـربين أ: ]قـال[ ،ولْغـِمالـك بـن م: اج بن حممد قالّنا حجث ، أيب
  ؟  ☺ وىص رسول اهللاَ أ: قلت لعبداهللا بن أيب أوىف:قال ،ُطلحة

   . ال:قال   

     ؟ِوصُم يـ ولِيةِمنني بالوص فكيف أمر املؤ:قلت: قال   

 .  اهللاِوىص بكتابَ أ:قال   

- نا حييى بن سعيدث ،حدثني أيب.  

نـا ث ،روبـةَسعيد بن أيب عا نث ]:قاال [،نا حييى بن سعيدث ، أبو خيثمة
  ٍّ إىل عيلُ انطلقت أنا واألشرت: قالٍ،بادُعن قيس بن ع ، عن احلسن،قتادة

   ؟ًةَّ عامِعهده إىل الناسَم يـا لً نبي اهللا إليك شيئَدِهَ ع هل:فقلنا ،]ب/٨٣[

   . ما يف كتايب هذاَّ إال؛ ال:قال

   : فإذا فيه،ِيفهَس )٢( ِرابِن قِا مً كتابَجَ وأخر:قال

                                         
 وبحثـت عـن ذلـك فلـم ، إىل عـيل  سألت عام يذكرون من وصية النبـي : الشعبيقال

 )٢/٢٣٩(» طبقات احلنابلة«. ًأجد له أصال
 ).٤٢٣٦(، ومسلم )٢٧٤٠(، والبخاري )١٩١٣٦(  رواه أمحد ) ١(
   .معه تكان إن وأداة وعصاه، ،ِهِوطَوس بجفنه، هفيَس فيه اكبَّالر يضع ،أدم من جراب شبه )  ٢(

 ).٩/١٠٩(» هتذيب اللغة«  



    
   

٤٩٤ 

سعى َ ويـ،)٢(واهمِن سـَ عىل مـٌ وهم يد،)١( ماؤهمِد تكافأَاملؤمنون ت«
 ،)٥(ِهِ يف عهدٍ وال ذو عهد،)٤(ٍِركاف بٌ مؤمنُلَقتُأال ال ي، )٣(هم أدناهمِتَّمِبذ
ا فعليه ًثِدُ أو آوى حم،اً حدثَثَحدأن َم ]و[ ،ِهِا فعىل نفسً حدثَحدثأن َم

  .)٦(  أيب  حديثوهذا لفظ   .» أمجعنيِ والناس،هالئكامل و، اهللاُلعنة

 - عـن ، عـن سـفيان الثـوري،نا حييى بن يـامنث ، عثامن بن أيب شيبة 
    ؟ِويصُ أال ت: ٍّ قيل لعيل: قال،ن سامل بن أيب اجلعدع ،األعمش

  .ِويصُ فأ،ٍ بيشء☺ رسول اهللا َ ما أوىص:قال

  .)٧( وإن شئت أفسدهتم ،همَ فإن شئت أصلحت،كُهنم عبادإ مالله

                                         
تتــساوى يف : »تتكافــأ دمــاؤهم يريــد«): ٤/٥٤ (»غريــب احلــديث« يف ُ قــال أبــو عبيــد )  ١(

 اهـ. ِّالقصاص والديات، فليس لرشيف عىل وضيع فضل يف ذلك
 ونـرصهتم كلمتهم اًمجيع املسلمني إن : يقول فإنه» سواهم من عىل يد وهم«): ٥٦/ ٤(ُ قال أبو عبيد   )٢(

 . اًبعض بعضهم خيذل وال ،ويتنارصون ،ذلك عىل يتعاونون ،هلم املحاربة امللل مجيع عىل واحدة
 ذلـك جاز ؛اًأمان العدو منهم الرجل أعطى إذا: يقول ،األمان الذمة فإن )٤/٥٥(ُ   قال أبو عبيد )٣(

 .العسكر أهل يعمج عىل ٍعبد أمان  عمر أجاز كام ،خيفروه أن هلم ليس ،املسلمني مجيع عىل
 ،ًقـديام هـذا معنـى يف النـاس مَّتكل فقد »بكافر مؤمن يقتل وال«): ٤/٥٦ (ُقال أبو عبيد )   ٤(

 . اًأيض هذا غري وا فيهقالو. اجلاهلية يف قتله كان ٍبكافر مؤمن يقتل ال: بعضهم قالف
 قتلـه وإن ،بـذمي مـؤمن يقاد ال أنه ّإال معنى وال وجه عندي له فليس أنا وأما: بيدُع أبو قال   

 اهـ.  ماله يف كاملة الدية عليه كونت ولكن ؛اًعمد
 احلـرب أهـل مـن الرجـل العهد ذا فإن :»عهده يف عهد ذو وال«): ٤/٥٨ (ُ  قال أبو عبيد ) ٥(

 اهـ. مأمنه إىل يرجع حتى املسلمني عىل ّحمرم ْفقتله ؛بأمان إلينا يدخل
 . ، واحلديث صحيح)٦٩٢١و٦٩١١(، والنسائي )٤٥٣٠(، وأبو داود )٩٩٣(   رواه أمحد )٦(
 ).٣٤١(، وأبو يعىل )١٥/١١٨(و) ١٤/٥٩٦(، وابن أيب شيبة )١٠٧٨( رواه أمحد )  ٧(

ّعبداهللا بن سبع، مل يوثقه إال ابن حبان:  هو والذي بني سامل بن أيب اجلعد وعيل ُ َ               . 
 =      . ج بهوللحديث شواهد ومتابعات يرتقي به إىل االحتجا



 
   

٤٩٥ 

- خربين أبـو أ ،عبيَّ عن الش،فِّرَطُ عن م،يينةُنا ابن عث ، خيثمةو أب
وى ِ يشء س☺ هل عندكم عن رسول اهللا : ٍّ لعيلُ قلت:قال ،يفةَحُج

  ؟ كتاب اهللا 

كتـاب اهللا  وىِ سـٌ ما عندنا يشء،َةَمَسأ النَّر وب،َةَّ والذي فلق احلب: فقال:قال
اهللاَؤيتُ أن يَّ إال؛  حيفةَّ وما يف هذه الص، يف هذا القرآنً فهامً رجال.   

   ؟ِحيفةَّالص ]هذه[  وما يف: قلت:قال

  .)٢( ٍرـِافـ بكٌمِسلُ مُقتلُ وال ي،ِ األسريُ وفكاك،)١( ُقلَ الع:قال

- قـال ،حيفـةُ أنا أبو ج، عن الشعبي،فِّرَطُنا مث ،شيمُنا هث ، أيب: 
 لـيس يف ،َ يف بيـضاءُوداءَ يا أمري املؤمنني هل عندكم سـ: ٍّقلت لعيل
  ؟   كتاب اهللا

 ً فهـامَّه إالُ مـا علمتـ،َةَمَس وبرأ النَّـ،َةَّ احلبلَقف والذي ، ال: فقال:قال
  .حيفةَّ وما يف الص، يف القرآنًجاالِر  يؤتيه اهللا

                                         
 ؛ وأبو يعىل ورجاله رجال الـصحيح،رواه أمحد): ٩/١٣٧(» جممع الزوائد«قال اهليثمي يف 

 اهـ.  ورواه البزار بإسناد حسن. وهو ثقة:غري عبداهللا بن سبع
 حدثنا الضبي، مكرم بن عقبة حدثنا احلسني، حدثنا): ٦٢٢( ألمحد »فضائل الصحابة«ويف 
 قيـل: قـال ،سـلمة بـن شقيق عن وواصل، احلكم، عن امرة،ع بن احلسن عن كري،ُب بن يونس

 اًخـري بالنـاس اهللا يـرد إن ولكـن ؛فـأويص  اهللا رسـول أوىص مـا : قـال تويص؟ أال: لعيل
 .  وإسناده ضعيف.خريهم عىل نبيهم بعد مجعهم كام خريهم، عىل فسيجمعهم

ْالعقل): ٣/٢٥٢٣ (»هتذيب اللغة« يف    قال األزهري )١( ً عقال ميتُس ِّالدية،: العرب كالم يف َ
ًإبال، اجلاهلية يف العرب عند كانت َالدية ألن  الـدماء، هبـا يرقئـون التـي القـوم َأموال وكانت ِ

 يعقلها ثم املقتول، ورثة ِفنَاء إىل يةِّالد إبل يسوق أن َّكلفُي كان القاتل ّألن ؛ًعقال الدية ِّفسميت
ُبالعقل   اهـ.أوليائه إىل ويسلمها ُ

 ..). و٣٠٤٧ و ١٨٧٠ و١١١(، والبخاري )٥٩٩(  رواه أمحد ) ٢(



    
   

٤٩٦ 

   ؟ِحيفةَّ وما يف الص: قلت:قال

  .ٍِر بكافٌ مؤمنُقتلُ وال ي،ِريِ األسُكاكِ وف،ُ فيه العقل:قال

 - عـن أيب،ٍ عـن عـامر،ِدجالُ امل]ثنا[ ،نا أيبث ، سعيد بن حييى القريش  
   .هُ ورسول اهللاَُ صدق: قال،َّطُّالز  ٌّ عيلَقَحرأ ّامـ ل:قال ،يفةَحُج

    ؟اً عهد☺ إليك فيهم رسول اهللا َدِ فهل عه: لهُ قلت،َفَفلام انرص   

 نـهأ ُلِعقـَ ومـن ي،كُثلـِ م عـرَف،هُ ورسـول اهللاَُ صـدق:ُ إذا قلت:فقال
  .)١(ك فسلني ِ فهنال؛☺ اهللا ُ قال رسول: فإذا قلت.كذلك

-  ةَّم بن أيب بزِ القاسُ سمعت: قال،عبةُنا شث ،ٍنا حممد بن جعفرث ،أيب 
 ☺ كم رسـول اهللاَّ هل خص: ٌّئل عيلُ س:قال ،فيلُّ عن أيب الطُثِّحيد

  ؟ٍبيشء

ا ً كتابَّ إال،ةَّ كافَ به الناسَّمُم يعـ لٍ بيشء☺ نا رسول اهللاَّ ما خص:فقال
  .هذا سيفي ِرابِيف ق

 ،هَدِ والـَن لعـنَ مـ اهللاَُلعن« :ٌ فيها مكتوبًحيفةص] أ/٨٤[ َ فأخرج:قال

                                         
 .من طرق صحيحة عن عيل ) ٣٨٦و٣٨٥و٣٨٤و٣٦١ (»الرد عىل اجلهمية«  الدارمي يف ) ١(

 ، بإسـناده صـحيح)٢٥٣٣ (»مـسنده«، وأبو يعىل يف )٢٩٦٦(ما رواه أمحد : ويشهد هلذ األثر 
  . فأحرقهم؛اون وثنًط يعبدُّأيت بأناس من الز  ا عليّأن  عن أنس

 . »ينه فاقتلوهِ دَلَّدَمن ب «:ا قال رسول اهللا ـ إنم: بن عباسافقال  
ً حرق قوماعن عكرمة أن عليا ) ٣٠١٧( وأصل احلديث يف صحيح البخاري   .احلديث.. َّ

 بضم :»طُّ الزِجالِن رِكأنه م«: فجاء يف حديث البخاري يف وصف موسى ) الزط(وأما 
 وهم طـوال األجـسام ، هم نوع من اهلنود: وقيل،ودانُّ جنس من الس،تشديد املهملة و،ايّالز

  ).٦/٤٨٥(» فتحال «.مع نحافة فيها



 
   

٤٩٧ 

 َن رسقَ مـ اهللاَُ ولعـن، اهللاِ لغريَن ذبحَ اهللا مَ ولعن،اًثِدُن آوى حمَ م اهللاَُولعن
  .)٢( »األرض  )١( َمنار

- نا منـصور بـن ث ،يِعاوية الفزارُنا مروان بن مث ،ٍهري بن حربُ ز
 ُ فأتـاه، ٍّ عـيلَ كنـت عنـد: قال،َلةِث بن واُرِفيل عامُّنا أبو الطث ،انَّيـح

ُّرسُ ي☺ ما كان النبي : فقال،ٌرجل
   ؟ إليكِ

ُّرسُ يـَّ الـسالم]َّالصالة و[ عليه  ما كان النبي: وقال، فغضب:قال
 َّ إيلِ

  .  أربعٍنه قد حدثني بكلامتأ َ غري،)٣(َم الناسُكتَا يًشيئ

   ؟ يا أمري املؤمننيَّنُ ما ه:فقال

  اهللاَُ ولعـن، اهللاِ لغـريَن ذبحَ م اهللاَُ ولعن،هَِدالَ وَن لعنَ م اهللاَُنلع «:قال
َن غريَ م اهللاَُ ولعن،اًثِدُن آوى حمَم   .»ِ األرضَ منارَّ

- انَّيَ عن منصور بن ح،نا أبو خالد األمحرث ،يبةَ أبو بكر بن أيب ش، 
ه إليـك رسـول اهللا ََّرس أٍخربنا بـيشءأ : ٍّ قلنا لعيل: قال،فيلُّعن أيب الط

☺.   

َّرسأ ما :فقال  َلعـن «:ي سمعته يقـول ولكنِّ؛ِسا الن إىلهَ كتمً شيئاَّ إيلَ
  . فذكر احلديث.»  .. اهللاِغريِ لَن ذبحَ ماهللاُ

 - انَّ بن حيليامنُنا سث : قال،ليامنُعثاء عيل بن احلسن بن سَّ أبو الش، 

                                         
 بـني فيام احلدود عىل يرضب الذي ):املنار(: )٣/١٨٣( »غريب احلديث« يف  بيدُع أبو قال )  ١(

 اهـ. ّفيغريه شيئا أرضه من به ليقتطع جاره أرض يف يدخله أن فتغيريه. واجلار اجلار
 ).  ٥١٦٨-٥١٦٦(، ومسلم )١٣٠٧و٩٥٤(   رواه أمحد )٢(

 . ، وقد حذفت املكرر)لعن اهللا من آوى حمدثا: (تكرار يف قوله: ويف األصل
 ). يكتمه النّاس ( :»صحيحه«   وعند مسلم يف )٣(



    
   

٤٩٨ 

 : ٍّ قيل لعـيل: قال،َةَِلثامر بن وا سمعت ع:قال ،انَّمنصور بن حيعن 
َّرسَأ ٍخربنا بيشءأ   .☺ل  إليك رسوَ

  . فذكر احلديث.ه الناسَا وكتمً شيئ☺  رسول اهللاَّ إيلَّ ما أرس:فقال

-  أيب، ثنا أسود بن عـامر، حـدثني عبداحلميـد بـن أيب جعفـر - 
ِزيد عن عن إرسائيل، عن أيب إسحاق، -َّالفراء : يعني ٍيثيع ِبن َ َ  ٍّعـن عـيل، ُ
يا رسول اهللا، من نؤمـر بعدك:قيل:  قال ُ ِّ    ؟َ

ِإن تؤمروا أبا بكر؛ جتدوه أمينا، زاهدا يف الدنيا، راغبا يف اآلخرة،«: قال ًِ ُّ ً ً ٍُ ُ ِّ  

ٍوإن تؤمروا عمر؛ جتدوه قويا أمينا، ال خياف يف اهللا لومة الئم،  َ َ َ ُ ُِّ ً َُ ُ 

ُوإن تؤمروا عليا  ُ جتـدوه هاديـا مهـديا، يأخـذ -ُكم فاعلني  وال أرا-ِّ َ ًِ ِ ُ ِ َ

ِبكم إىل الطريق املستقيم ُ ِ َّ ُ« )١(.  

                                         
 .من طريق املصنف) ٤٠٦(   رواه ابن اجلوزي يف العلل املتناهية )١(

ــد ــسند« يف  ورواه أمح ــصحابة«، ويف )٨٥٩ (»امل ــضائل ال ــزار يف )٢٨٤ (»َّف ــسنده«، والب  »م
 ). ٤٦٣ (»األحاديث املختارة«والضياء يف . ، وصححه)٣/١٤٢(، واحلاكم )٧٨٣(

 .  من حديث حذيفة ) ٣/١٤٢(ورواه احلاكم 
، )٤/٥٦٩(» اإلصـابة«احلـاكم، والـضياء املقـديس، وابـن حجـر يف : واحلـديث صـححه

 ).٥/١٧٦ (»جممع الزوائد« يف واهليثمي
هو حـديث يرويـه زيـد بـن : فقالعن هذا احلديث، ) ٣٦٨ (»العلل«وسئل الدارقطني يف 

 .اًواختلف عن أيب إسحاق أيض. فرواه أبو إسحاق يثيع، واختلف عنه؛
وإرسائيل من روايـة عبـد احلميـد بـن أيب جعفـر الفـراء عنـه، : فقال يونس بن أيب إسحاق

 . ومجيل اخلياط، عن أيب إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن عيلوفضيل بن مرزوق،
 عن يونس بن إسحاق، عن أيب إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن سـلامن :وقال احلسن بن قتيبة

 .الفاريس
 . عن أيب إسحاق، عن زيد بن يثيع، عن حذيفة: وقال الثوري



 
   

٤٩٩ 

- ُثنا أبو معاوية، ثنا األعمش، عن إبراهيم :  أيب، وأبو خيثمة، قاال
ًا شـيئا نـدنعَعـم أن َمن ز: ، فقالخطبنا عيل :  قال،عن أبيهالتيمي، 

َّنقرؤه إال ك ٌحيفة صـ:  قـال أيب -حيفة؛ َّلـص، وهـذه اَتاب اهللا َ
ُأسنان اإلبل، وأشياء من : فيها ِ   .َفقد كذب - ِراحاتِاجلُ

ن َ م،ٍ إىل ثورٍ ما بني عريٌ حرمُاملدينة «:☺ قال رسول اهللا : وفيها:قال
 ،ِ واملالئكـة، اهللاُ لعنـةِ فعليـه:اًثِدُ أو آوى فيهـا حمـ،اًثَ فيهـا حـدَثَحدأ

 ،)١( ًدالَ وال عـ،اًفـْ رصِ القيامـةَ منه يوم  اهللاُُ ال يقبل، أمجعنيِوالناس
 .» يسعى هبا أدناهم،ٌةَدِسلمني واحُ املُةّمِوذ

 ]ب/٨٤[  أو، أبيـه غـريعـى إىلَن ادَومـ «:ِ يف حديثه][ ِيبَوزاد أ

  اهللاُُقبلَ ال ي، أمجعنيِاسَّ والن،ِ واملالئكة، اهللاُ لعنةِ فعليه:ِيهِوالَ مَ غريّتوىل
 ٢(» اًفَ وال رص،ً منه عدالِ القيامةَيوم(. 

- ابن :يعني -  حدثني حفص،مري اهلمداينُ حممد بن عبداهللا بن ن 
  ٌّ خطبنا عيل:قال ، عن أبيه، عن إبراهيم التيمي، عن األعمش،- غياث

 َّ إالُهؤ نقـرٌواهللا ما عندنا كتاب : فقال، بهٌةَقَّلَعُ مٌ صحيفةِ فيهوعليه سيٌف

                                         
 . حذيفةوقال رشيك، عن أيب إسحاق، وعثامن أيب اليقظان، عن أيب وائل، عن 

ا، وال حذيفة، واملرسل مل يذكر علي، ًعن أيب إسحاق، عن زيد بن يثيع مرسال: وقال إرسائيل
  اهـ.أشبه بالصواب

 .)اً وال تطوع،ً ال فريضة:ًدالَا وال عًفَرص): (٥/٢٥٠٧ (»الرشيعة« يف   قال اآلجري ) ١(
. املبتدع ال يقبـل منـه عمـلإن : َّوفيه دليل عىل صحة قول من قال من السلف الصالح:  قلت

، )٥١( البـن البنـاء »الرد عـىل املبتدعـة«وقد ذكرت من قال هبذا القول يف تعليقي عىل كتاب 
 ). ١٢٩ (»اإلبانة الصغرى«و

 ).٣٧٨٦ و٣٣٠٦(، ومسلم )١٨٧٠(، والبخاري )٦١٥(  رواه أمحد ) ٢(



    
   

٥٠٠ 

 : فـإذا فيهـا؛هاَ فنـرش،هـاَجَ فأخر.ِحيفةَّ الصوما يف هذه،   اهللاَكتاب
ثم . » ..ٍ ثور إىلٍريَ حرام ما بني عَاملدينة ]إن[« : وإذا فيها،]بلاإل[ ٌأسنان

  .ذكر احلديث

- عـن ، عن األعمـش،فيانُ عن س،نا عبدالرمحن بن مهديث ، أيب 
 كتـاب اهللا َّ إالٌندنا يشء ما ع: قال، ٍّعن عيل ، عن أبيه،إبراهيم التيمي

 ،ٍورَإىل ث ٍريَ ما بني عٌ حرمُمدينةـال« :☺ عن النبي ُحيفةَّوهذه الص، 
 ِ والناس،ِ واملالئكة، اهللاُ لعنةِ فعليه؛اًثِدُى حمَ أو آو،اًثَ فيها حدَثَحدأمن 

  . فذكر احلديث إىل آخره.»  ..أمجعني

- عـن إبـراهيم ،ليامنُ عـن سـ،نا شعبةث ،نا حممد بن جعفرث ، أيب 
 إن رسـولكم كـان : ٍّ قيل لعـيل: قال،ويدُعن احلارث بن س ،التيمي

   ؟ةَّ دون الناس عامٍءكم بيشُّصُخي
 ٌ لـيس يشء،اس به النَّـّصَم ُخيـ لٍ بيشء☺ نا رسول اهللاَّ ما خص:قال

   .ً صحيفةَ فأخرج. سيفي هذاِابَرِيف ق
 ،ويدُ عـن احلـارث بـن سـ:قـال ؛عبة خـالفهمُ أن شّ إال،فذكر احلديث

  .واب إن شاء اهللاَّ وهو الص. عن أبيه، عن إبراهيم التيمي: إنام هو،فأخطأ

 - ا ً صـاحلً رجـالًا ثقةً وكان صدوق-  يج بن يونس أبو احلارثُ رس- 
 ، عن احلكم بن عبدامللك،مر بن عبدالرمحنُ ع: واسمه،ارَّنا أبو حفص األبث

بن [ ٍّعن عيل ،ٍذِ عن ربيعة بن ناج،ٍ عن أيب صادق،ريةِصَعن احلارث بن ح
ن عيسى صـلوات اهللا ِ مٌلَثَفيك م«: ☺ قال النبي :قال  ]أيب طالب

صارى حتـى َّالنـ تـهَّ وأحب،هَّمـُى هبتـوا أَّت حُ هيودُهْتَبغضأ ؛عليه وسالمه
     .» التى ليس بهِوه باملنزلةُلَأنز



 
   

٥٠١ 

ِ حمـ:ِ رجالنَّ يفَ هلك: ٌّثم قال عيل  ،رطَفـُم ٌضِبغُمـ وأ ،ٌطِفـرُ مٌّبُ
  . )١( نيَه شنآين عىل أن يبهتُلِ حيمٌضِبغُ وم،َّني بام ليس يفُظِّقرُي

- ايسؤُّيح بن عدي بن فرس الرِلَاح بن مَّفيان بن وكيع بن اجلرُ س، 
 عـن ، عن احلكـم بـن عبـدامللك،يباينَّنا أبو غيالن الشث ،نا خالد بن خملدث

 بـن أيب ّعن عـيل ،ناجذبيعة بن َ عن ر،ٍ عن أيب صادق،ريةِصَحاحلارث بن 
ن عيـسى ِإن فيك م «: فقال☺ ]أ/٨٥[  اهللاُ دعاين رسول:قال طالب 

وه ُلـَصارى حتـى أنزَّتـه النـَّبَحَ وأ،هَّمـُتـوا أَ حتـى هبُته هيودَضَ أبغ؛ًمثال
   .» الذي ليس بهِلِمنزـبال

ِ حم:اثنان َّ يفُِكلَ وإنه هيَأال  ٌضِبغُ ومـ،َّيـِني بام ليس فـُظِّرَقُي  )٢(طِفرُ مٌّبُ
 ؛َّوحى إيلُ وال يـ،ٍّبي بنَُ لستِّ أال وإين،تنيَبهَ عىل أن ي)٣(ه شنآينُملَ حي،ٍفَرتُم

ن ِكم بـه مـُأمرت فام ،ُ ما استطعت☺ ِة نبيهنَُّ وس، اهللاِ بكتابُعملأي ولكنِّ

                                         
، )١٠٣٨ ( »ُّالـسنة«اصـم يف ، وابـن أيب ع)١٣٧٧و١٣٧٦ (»زوائد الـمـسند«   رواه عبداهللا يف )١(

 ).  ٥٣٤ (»املسند«وأبو يعىل يف 
 ،باختـصار )]٧٥٨ (»مسنده«يف  [والبزار ،اهللا عبد رواه): ٩/١٣٣ (»املجمع«  قال اهليثمي يف 

 إسـناد ويف ،ضعيف وهو ؛عبدامللك بن احلكم :يعىل وأيب عبداهللا إسناد ويف ؛منه أتم يعىل وأبو
 اهـ . ضعيف وهو ؛الكويف القريش كثري بن حممد :البزار

 ). ٢٥٩ (»العلل املتناهية«وضعفه ابن اجلوزي يف 
ُهيلك يف رجالن : (وقول عيل  َاألثر؛ روي من طرق كثرية يشد بعضها بعضا..) َ ٍ ُ وسيأيت . ُ

، )١١٤٧ و٩٦٤ و٩٥١( ألمحـد »فـضائل الـصحابة«: وانظـر. هاهنا كثري من طرق هذا األثر
 ). ١٩٦٣ (»الرشيعة«، و)٣٦٢(، واخلالل )١٠٢١و١٠١٨( البن أيب عاصم »ُّالسنة«و

 ).٢٠/٢٥٩ (»تاج العروس«  .ٍّمدح اإلنسان بحق أو بباطل: التقريظ): يقرظني: (قوله
ٍحمب مطر): (ب(   يف  )٢( ْ َ ٌّ ُ.( 
 ).٤/١٢٤ (»هتذيب اللغة«.  العداوة والبغض): الشنآن(   ) ٣(



    
   

٥٠٢ 

  .)١( مُهتِم وكرُ عليكم طاعتي فيام أحببت فحقٌّ اهللا ِطاعة

 - رييَمـُّ الن:يعني -  ليامنُضيل بن سُنا فث ،ميَّقد حممد بن أيب بكر امل ،
بن أيب طالـب عن عيل  ،مرو األسلميَياس بن عإ عن ،نا حممد بن أيب حييىث
،فـإن ،ٌو أمـر]أ[ ،ٌالفِ اخـتُنـه سـيكونإ« :☺ قـال رسـول : قال 

  .)٢(» لم فافعلِّ أن يكون السَاستطعت

- عـن ،نا قتـادةث ،وبةُرَنا سعيد بن أيب عث ،نا حييى بن سعيدث ، أيب 
:  فقلنا ٍّ إىل عيلُ انطلقت أنا واألشرت: قال،بادُعن قيس بن ع ،احلسن

  ًهل عهد نبي اهللا إليك شيئا لـم يعهد إىل الناس عامة ؟ 

 ذا ًوأخرج كتابا من قـراب سـيفه، فـإ: َّال إال ما يف كتايب هذا، قال: قال
ٌاملؤمنون تتكافأ دمـاؤهم، وهـم يـد عـىل مـن سـواهم، ويـسعى «: فيه

بذمتهم أدناهم، أال ال يقتل مؤمن بكـافر، وال ذو عهـد يف عهـده، مـن 
ًأحدث حدثا فعىل نفسه، ومن أحد حدثا أو آوى حمدثا فعليـه لعنـة اهللا  ً ً

  .)٣( »ومالئكته والناس أمجعني

- عـن ، عـن يـونس،ةَّليُنا ابن عث ،يمعمر إسامعيل بن إبراهَ أبو م 
 ،ريك هـذاِ أرأيـت مـس: ٍّ لعيلُ قلت: قال،ادَّبُعن قيس بن ع ،احلسن

    ؟هَ رأيتٌّ أم رأي،☺ه إليك رسول اهللا َدِهَ عٌعهد

   .ناينُِ د،ناينُِ د: قلت ؟ إىل هذاُريدُ ما ت:قال
                                         

 ).١٣٢٢و١٣١٨(وكذا رقم . ، وانظر ما قبله)١٣٧٧ (»زوائد املسند«   رواه عبداهللا يف )١(
 ).٤/٤٤٠ (»التاريخ الكبري«، والبخاري يف )٦٩٥ (»زوائد املسند«  رواه عبداهللا يف ) ٢(

 . املسامل: بفتح السني وكرسها): َّوالسلم: (، وقال)٦٩٥(وصحح إسناده أمحد شاكر يف حتقيقه للمسند 
 ).١٢٢٦(  حديث صحيح، وقد تقدم خترجيه ) ٣(



 
   

٥٠٣ 

 .)١( أيتهَ رٌ ولكن رأي؛ًئاشي ه في☺  رسول اهللاَّ إيلَدِ ما عه:قال

- عن  ، عن احلسن،ٍ بن زيدِّ عن عيل،عمرَنا مث ،نا عبدالرزاقث ، أيب
 َفَرشأ أو ،اًشهدَ مـَدِفكان إذا شـه  ٍّ كنا مع عيل: قال،بادُبن ع قيس
   . هُق اهللا ورسولَ صد: قال،اًيِ أو هبط واد،ٍةَكمَعىل أ

 هَى نـسألَّمنني حتـ املـؤِق بنا إىل أمريِ انطل:َرُشكَن بني يِ مٍلُفقلت لرج
   .هُ اهللا ورسولَ صدق:عن قوله

 ،اًشهدَ مَدتِ رأيناك إذا شه، يا أمري املؤمنني: فقلنا، فانطلقنا إليه:قال
 فهل ،هُ اهللا ورسولَ صدق:قلتف ،ٍةَمَ عىل أكَ أو أرشفت،اًيِ وادَأو هبطت

  ؟  يف ذلك ]اًشيئ[ ☺ إليك رسول اهللا َدِهَع

 : قـال، فلـام رأى ذلـك،نا عليـهْحَ فأحل،اعنَّ ] ب/٨٥[ َ فأعرض:قال
 ولكـن ؛ِه إىل النـاسَدِا عهً شيئَّا إالًعهد ☺ رسول اهللا َّ إيلَدِهَما ع واهللا

هـم هبـذا ُّ أين أحقُ ثـم إين رأيـت، فقتلـوه،وقعوا عىل عثامن  َالناس
  .)٢(  ؟ أم أخطأنا، أصبنا؛ُعلمأ فاهللا ، عليهُ فوثبت،ِاألمر

 - لِّنا أبو عقيل حييى بن املتوكأ ،ركاينَمران الوِعفر أبو ع حممد بن ج، 
 عـن ، طالببن عيل بن أيب ]بن حسن[ عن إبراهيم بن حسن ،اءَّوَّ النٍعن كثري

                                         
 .من طريق املصنف) ٧٠٤ (»املختارة«، والضياء يف )١٢٧١ (»زوائد املسند«   رواه عبداهللا يف )١(

  .، وإسناده صحيح)٤٦٦٦(ورواه أبو داود   
 »املــسند«، ومــن طريقــه أمحــد يف )مــصنف عبــدالرزاق/٢٠٩٧١ (»جامعــه«  رواه معمــر يف ) ٢(

 . الم، ولكن يشهد له ما قبلهُعيل بن زيد وهو ابن جدعان فيه ك: ويف إسناده). ١٢٠٧(
 ؛زيـد بن عيل غري الصحيح رجال ورجاله أمحد رواه):  ٧/٢٤٥ (»املجمع«  وقال اهليثمي يف 

    اهـ. حديثه حيسن وقد ،احلفظ سيئ وهو



    
   

٥٠٤ 

 ُرَيظه«: ☺ قال رسول اهللا : بن أيب طالب ّ قال عيل:قال ،هِّ عن جد،أبيه
  .)١( » اإلسالمرفضونَ ي؛ضةِافَّ الر:ونَّسمُ يٌ قومِمانَّ الزِرِتي يف آخّمُيف أ

-] حـدثنا أبـو عقيـل حييـى بـن ،ين األسـديَوُليامن لُ حممد بن س 
 عن ، عن أبيه، عن إبراهيم بن احلسن،اءّوَّعن أيب إسامعيل كثري الن، لِّاملتوك

تي يف َّمُ يف أُظهرَي«: ☺ قال رسول اهللا : قال، عيل بن أيب طالبه ِّدَج
  .]»رفضون اإلسالمَ ي؛ضةِافَّ الر :ونَّسمُ يٌ قومِمانَّ الزِرِآخ

- حييـى بـن ٍ عن أيب عقيـل،نا يزيد بن هارونث ،فيان بن وكيعُ س 
 ، عن أبيه، بن احلسنن عن إبراهيم بن احلس، أبو إسامعيلٌ نا كثري،لِّمتوكـال

 ِرِ يف آخُيكون «:قال ☺  عن النبي،  بن أيب طالبِّعن عيل ،هِّدَعن ج
  .»اإلسالم رفضونَ ي؛افضةَّالر: ون َّمَسُ يٌن قومماَّالز

                                         
 ).١٠١٢ (»ُّالسنة«، وابن أيب عاصم يف )٨٠٨ (»زوائد املسند« رواه عبداهللا يف )  ١(

 حييـى بـن ؛  عـن رسـول اهللاّهـذا حـديث ال يـصح): ١/١٦٣(» العلل املتناهيـة«  قال يف 
كثـري ( و. لـيس بـيشء: وقـال ابـن معـني. هو واهي احلديث: قال فيه أمحد بن حنبل،املتوكل

  اهـ. ا فيهًطِفرُا يف التشيع مً كان غالي: وقال ابن عدي.فه النسائيّعَ ض):اءّوالنّ
، )٥/٢٨٨ (»امليــزان«الــذهبي يف و ،)١/٢٨٤ (»الــضعفاء«ُالعقــييل يف :   واحلــديث ضــعفه

 ).  ٤/٢٢٦ (»إحتاف املهرة«والبوصريي يف 
 . فيام سيأيت من األحاديث ال ختلو أسانيدها من الضعف  وما سيورده املصنف 

هذه األحاديـث ): ٢/٧٠٧ (»احلجة عىل تارك املحجة«يف ) هـ٥٠٧(   قال ابن طاهر املقديس 
ه منها، وإن كان يف أسانيدها بعض املقال، فإن القـرآن يـدل الورادة يف هذا املعنى مع ما مل نذكر

 : إىل قولـه M   )  (  '  &  %  $#  "  !L  :قـال اهللا تعـاىل. عىل صحة معناهـا بـذلك
MQ   P   OL ]اهـ  . فمن أغاظه أحد من أصحاب رسول اهللا فهو كافر، ]٢٩: الفتح 

 .الرافضةيف مبدأ تسميتهم ب) ١/٣٤(» نةُّمنهاج الس«:   وانظر
 ).بلغ السامع: (   كتب يف هامش املخطوط عند آخر هذا اخلرب 



 
   

٥٠٥ 

- اط َّ بن نافع احلنِهِّ ربُ عبدٍهابِنا أبو شث ، حممد بن جعفر الوركاين
يرفعـه  ،هِّدَ عن ج، عن أبيه،بن احلسن ]إبراهيم[  عن،اءَّوَّ عن كثري الن،الكويف

  . »ن اإلسالمِ مٌ براء،ضةِافَّالر :ونَّمَسُ ي،ِاعةَّ السِيامِ قَبلَ قٌ قومُجييء«: قال

 - عـن أيب ،ينَّامِنا أبو حييى احل، ثة األمحيسَرُمَ حممد بن إسامعيل بن س 
،  ٍّعـيلعن  ،هِّ عن عم،خعيَّ أو الن،ليامن اهلمذاينُ عن أيب س،اب الكلبيَنَج

 همـا لً وإن قوم،ك يف اجلنةُيعتِ أنت وش،ّيا عيل «:☺  قال يل النبي:قال
   .»رشكونُم فإهنم مُلهُهم فاقتَدركتأ إن ،ضةِافَّ الر:مهـ يقال لٌنبز

 : ذلـكُوآية  ؛ وليسوا كذلك،ِنا أهل البيتَّبُلون حِ ينتح: ٌّقال عيل
  .)١( مر ُ وع، أبا بكر:ُّبونَأو يس مونُهنم يشتأ

- ]؟افضةَّن الرَ أيب م    

 .)٢( ]مرُ وع،رأبا بك ونُّسبَ أو ي ،مونُيشت  الذين:قال

                                         
-٢٠٠٤ (»الـرشيعة«، واآلجـري يف )٧٠٣ و٧٠٢ (»زوائد فضائل الصحابة« رواه عبداهللا يف )  ١(

 ).٢٥٥ (»العلل املتناهية«: وانظر). ٢٨٠٧(، والاللكائي )٢٠٠٩
 أنـه   فقد رويت عن عيل:لفإن قال قائ): ٥/٢٥١٩ (»الرشيعة« يف   قال اآلجري 

  ؟ أو أحد من بعده، فهل قتلهم عيل ،)م مرشكونّفاقتلوهم فإهن( :قال
ر َّذَ وحـ،اً ونفى قومـ،ا يف األرضً هلم أخدودَّدَ وخ، بالنار ّقهم عيلَّرَ قد ح، نعم:قيل   

 اهـ. ¶رئ ممن تربأ من أيب بكر وعمر َ وب، َّ وما قرص،َفَّ وأنذر وخو،اًقوم

   .من طريق املصنف) ٧٧٧(اخلالل   ) ٢(
ه عـىل ار أ مـا: قـال ؟ عن من يشتم أبا بكر وعمر وعائـشةسئل اإلمام أمحد )٧٧٩ (اخلاللوعند 
  . نصيب يف اإلسالم: أو قال، ليس له سهم الذي يشتم أصحاب النبي : قال مالك:قالو .اإلسالم

 مـن : ثم قال.لكفر مثل الروافض من شتم أخاف عليه ا:اإلمام أمحد قال )٧٨٠(ًوفيه أيضا 
 .ينِّال نأمن أن يكون قد مرق عن الد  شتم أصحاب النبي

؟ تم أبا بكرَ الفريايب ورجل يسأله عمن شسمعت: قال موسى بن هارون )٧٩٤(ًوفيه أيضا 



    
   

٥٠٦ 

 -  نا أبو ث - األسدي:يعني -  نا حممد بن احلسنث ،عثامن بن أيب شيبة
 ُيعةِّ لو كانت الـش: قال،عن الشعبي ،أيب خالد ]إسامعيل بن[  عن،َةنْيَدُك
   .)١( اـًَمخَ لكانوا رِريَّن الطِم

ا ً فلـم أر قومـ؛ أهلهاُمتَّ وكل، هذه األهواء يفونظرت :ُّقال الشعبي
 .)٢( ِةَّن اخلشبيِ مًقوالُ عَّقلأ

- بن انا إسامعيل ث ،عاويةُنا أبو مث ،ويهُّ أبو هاشم زياد بن أيوب دل
 ٍّيعة يف عـيلِّالـش لقد غلت هذه : قال،عن علقمة ، عن الشعبي،أيب خالد
 َّ٣(بن مريم اصارى يف عيسى كام غلت الن(.  

                                         
  ؟ ال إلـه إال اهللا: كيف يصنع بـه وهـو يقـول: وسألته. ال: قال ؟ عليهصىلُ في: قال. كافر:قال
 . ارفعوه باخلشب حتى تواروه يف حفرته،متسوه بأيديكم ال :قال

، واخلـالل )٦٥٨ (»معجمـه«، وابـن األعـرايب يف )٦/٢٤٨( البـن سـعد »الطبقات الكربى«   )١(
  .مما سيأيت[  ] وما بني . ، وسيكرر األثر وفيه زيادة)٢٣٩٤(، والاللكائي )٧٩١(
ُموصوف طائر): الرخم(   ْ ِبالغدر َ ِواملوق، َ  ).٣٢/٢٣٦ (»تاج العروس«.       بالقذر: وقيل ُ

  ).ًإين درست األهواء فلم أر قوما أمحق من اخلشبية: (، ولفظهم)٢٨٢٣(، والاللكائي )٧٩١(  اخلالل  )٢(
: .. أمـا الـشيعة فهـم أصـناف: قال يوسف بن أسـباط) ٤٨٠( حلرب الكرماين »ُّالسنة«ويف 

تربؤون من عثامن وطلحة والـزبري وعائـشة، وأصل الشيعة الزيدية وهم اخلشبية، وهم الذين ي
ُويرون القتال مع كل من خرج من ولد عيل برا كان أو فاجرا حتى يغلب أو يغلب ً ً ّ.. 

كـانوا : وهـو يـتكلم أسـامء الرافـضة، قـال) ١/٣٦ (»نةُّمنهاج الـس« يف قال ابن تيمية 
 وهلذا ، فقاتلوا باخلشب.وم مع إمام معصَّ إنا ال نقاتل بالسيف إال: لقوهلم؛)اخلشبية( :يسمون

 اهـ.  ما رأيت أمحق من اخلشبية:جاء يف بعض الروايات عن الشعبي قال
ًمل أر أحدا من أصحاب األهواء أكذب يف : قال الشافعي ): ٧٠٠ (»اإلبانة الكربى«ويف 

َّالدعوى، وال أشهد بالزور من الرافضة ُّ . 
 ).٧٩٦و٣٥٧(، واخلالل )٢/٥٨١( للحريب »غريب احلديث«    )٣(

  =ًما رأيت قوما أشبه بالنصارى من: عن الزهري قال) ٤٧٥( حلرب الكرماين »ُّالسنة«  ويف 



 
   

٥٠٧ 

- عن إسـامعيل،دةِنا ابن أيب زائث ،ينةِمَ حممد بن حييى بن أيب س  - 
 ]أ/٨٦[  ومالك- زكريا بن أيب زائدة:يعني - وأبوه ،- ابن أيب خالد: يعني

 ولـو ،اًَمخـَ لكانت رِريَّ من الطُيعةِّ لو كانت الش:ِّعن الشعبي ،بن مغولا
 .)١( اًرُمـُن البهائم لكانت حِكانت م

- عن إسامعيل بن ،نا ابن أيب زائدةث ،مينةَ حممد بن حييى بن أيب س 
 أن ُ لـو أردت،يعةِّا أمحق مـن الـشً قومُ ما رأيت:ِّ عن الشعبي،أيب خالد

  .)٢(ألوه َمـ ل]اـًقِور[ يل بيتي هذا  يمألوا

- عـن إسـامعيل بـن أيب ،شيمُنـا هـث ،طيع بن راشدُ عبداهللا بن م 
  ٍّ يف عيلُةُُّم هذه األ لقد صنعت: قال علقمة: قال،ِّعن الشعبي ،خالد

 .ه علي صلوت اهللاصارى يف عيسىنعت النََّا صـكم

                                         
 . هم الرافضة]: ابن يونس: يعني[قال أمحد . السبائية

 :قـال) ١/٤٨١(» نةُّمنهـاج الـس«  ومن أوجه الشبه بينهام غري الغلو، ما ذكره ابـن تيميـة يف 
 الذين اتبعوا املسيح أفضل من إبراهيم وموسى وغريمهـا مـن النصارى يزعمون أن احلواريني

اهللا   إن: ألهنم يقولـون؛ ويزعمون أن احلواريني رسل شافههم اهللا باخلطاب،األنبياء واملرسلني
  . إن املسيح ابن اهللا:اً ويقولون أيض.هو املسيح

 ،رين واألنـصاراملهـاجن  عرش أفضل من الـسابقني األولـني مـاوالرافضة جتعل األئمة االثن
 كـام اعتقدتـه ، ألهنـم يعتقـدون فـيهم اإلهليـة؛ إهنـم أفـضل مـن األنبيـاء:وغاليتهم يقولـون

 فـاحلالل مـا ،م لألحبـار والرهبـانَّلَسُ إن الـدين مـ: والنصارى يقولون.النصارى يف املسيح
 ؛ألئمـةم إىل اَّلَسُ والرافضة تـزعم أن الـدين مـ. والدين ما رشعوه، واحلرام ما حرموه،حللوه

 اهـ. ين ما رشعوهِّ والد،موهَّ واحلرام ما حر،لوهَّفاحلالل ما حل
أخرب الناس هبم الـشعبي وأمثالـه مـن علـامء ): ١/٢٢ (»ُّمنهاج السنة«يف    قال ابن تيمية ) ١(

 .ثم ذكر قوله هذا.. الكوفة، وقد ثبت عنه 
 .، وسيأيت)٢٨٢٣و٢٣٩٤(كائي ، والالل)٧٩١(، واخلالل )٦٦٥ (»معجمه «   ابن األعرايب يف)٢(

 ). ٦٥-١/٣٨( »ُّمنهاج السنة« يف وانظر يف محاقات الرافضة إىل ما ذكره ابن تيمية   
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 - بـن ا مالك ُ سمعت: قال،يينةُفيان بن عُنا سث ،اد املكيّ حممد بن عب
ا ًقـِرَهذا و بيتي ]يل[ ألمُئت أن يش لو : الشعبي يقولُ سمعت:يقولغول ِم

  .)١( اً عليه أبدأكذب ال  واهللا، لفعلت ٍّ هلم عىل عيلَبِكذأ أن عىل
-  أيب  نا عبدالكريم بنث ،ويهُّبَمحد بن شأ أبو عبدالرمحن عبداهللا بن

 ُّ كان الشعبي:قال عبداهللا بن املبارك : قال،ةَنا وهب بن زمعث ،عبدالكريم
 قـال : قـال،ِ اخلشبيةَ وأيام،يعةِّ فذكر الش،من املوايلَ من زَّشدأ ٍيف زمان
 ؛ أو دراهـم،َاويـة دنـانريَّوا يل هذه الزُألَ ملً هلم كذبةُلو كذبت :ُّالشعبي

 وإن كـانوا ،ٌ فهم محريِّوابَّ إن كانوا من الد: ثم قال هلم.ُفعلأولكن ال 
  .ٌمَخَ فهم رِريَّمن الط

- عـن ،الـدُ عـن جم،نا حييى بن زكريا بن أيب زائـدةث : قال، عىل أيب 
 ،  آدم خلـَق: فـذكر،وحانُبـن صـ ُعةَعـصَ صَخطـب : قـال،عامر
 ،☺ النبـي َِضبُ قـ:م قـالُ ثـ،☺ ومبعـث النبـي ،واجلاهلية، َممُواأل

 ،)٢(ِ وقىض يف الكاللـة،صحفُ املَ فأقام، أبا بكر   اهللاواستخلَف

                                         
وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية واإلسناد ): ١/٥٩(» نةُّمنهاج الس« يف    قال ابن تيمية )١(

أئمـة اإلسـالم يعلمـون  وهلـذا كـان ، والكذب فيهم قـديم،عىل أن الرافضة أكذب الطوائف
 قـال : سـمعت يـونس بـن عبـداألعىل يقـول: قال أبو حاتم الـرازي،امتيازهم بكثرة الكذب

 فـإهنم ؛ وال تـرو عـنهم، ال تكلمهـم: فقـال ؟الرافضة  سئل مالك عن:أشهب بن عبدالعزيز
ر ا أشهد بالزوً مل أر أحد: سمعت الشافعي يقول: قال، حدثنا حرملة: وقال أبو حاتم.يكذبون

  .من الرافضة
 يكتب عـن كـل صـاحب بدعـة إذا مل : سمعت يزيد بن هارون يقول:وقال مؤمل بن إهاب   

 :ا يقول سمعت رشيًك: وقال حممد بن سعيد األصبهاين. الرافضة فإهنم يكذبونّيكن داعية إال
  .ا ويتخذونه دينً، الرافضة فإهنم يضعون احلديثّأمحل العلم عن كل من لقيت إال

 ) ..الكاللـة( اختلف أهل العربية يف تفسري ):٩/٣٣٠(» هتذيب اللغة« يف ال األزهري  ق)  ٢(



 
   

٥٠٩ 

 َ ففـرض، مـرُ ع واسـتخلَف، اهللا أبـا بكـرَمِحـَ ر؛ أبو بكـرِّثم تويف
 ،َمـرُ اهللا عُرحمَ ي؛مرُ عَِلتُ ثم ق،َمصار األََّرصَ وم،واوينَّن الدَّ ودو،العطاء

   . )١ ( الناس عثامن فاستخلَف

-  عن،ِّعبيَّ عن الش،نا إسامعيل بن أيب خالدث ،عاويةُنا أبو مث ،أيب  
 كام غلت النـصارى  ٍّ يف عيلُيعةِّالش ]هذه [غلت ]لقد[:  قال،علقمة

   .بن مريم ايف عيسى 

  . ٍّضوا إلينا حديث عيلَّ لقد بغ: وكان الشعبي يقول:قال

- ـ،ٍطيع بن راشـدُ عبداهللا بن م  وهـذا لفـظ -، ار وحممـد بـن بكَّ
 ،سـعيدالد بن ُعن جم] ب/٨٦[ ،ٌنا هشيمث : قاال،-طيعُحديث عبداهللا بن م

 ال تكرهـوا :يقـول ا  عليـُ سـمعت:قال ، األعورُثِ أنا احلار،عبيَّأنا الش
م ِامجـَوا إىل جـُ والذي نفيس بيده ما بينكم وبني أن تنظر، َعاويةُإمارة م

  .  )٣(  عاويةُكم مقِفارُ أن يّ إال؛ُلَا احلنظهن كأ)٢(هاِلِ عن كواهُندرَ تِجالِّالر

                                         
 ):األزهـري (قلـت  .. أو أخ، أو أب، كـل مـن مل يرثـه ولـد: الكاللـة:عن أيب عبيدة أنه قال

ا أشـفيت منـه عـىل ً مرضت مرضـ:ه يقولّ ألن؛ وأنه الوارث،وحديث جابر يفرس لك الكاللة
   اهـ. وال ولد، أراد أنه ال والد له. كاللةَّ إين رجل ليس يرثني إال: فقلت  فأتيت النبي،املوت

 ). ٣٤/٩٠ (»تاريخ دمشق«، و)١٣/٢٢٩ (»رشح مشكل اآلثار«   )١(
 .هو الشعبي : وعامر.   وملتنه شواهد كثرية، سيأيت يشء منها هاهنا

 ). ٩٢٦ص  (»الصحاح«. احلارك، وهو ما بني الكتفني:   الكاهل )٢(

َّ، ويف إسنادها احلارث األعور وهو متهم)٥٩/١٥١ (»تاريخ دمشق«    )٣( ُ   .          
 ،مـن وجهـني  هذا عن عيل يوُ وقد ر):٦/٢٠٩ (»نةُّمنهاج الس« يف قال ابن تيمية 

 ،اس وتفـرقهم ورؤيته اخـتالف النّـ، األمرِثار بكراهته األحوال يف آخر وتواترت اآل،أو ثالثة
ّوكثرة الرش  اهـ .ه لو استقبل من أمره ما استدبر ما فعل ما فعلّلذي أوجب أن اَّ
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 - عن ،بَ حوشام بنَّ عن العو،شيمُنا هث ،ذيلُهـعمر الَ إسامعيل أبو م 
   . عليكمُ سيظهر عاويةُن مإ : ٌّ قال عيل:قال ،ٍصادق أيب

  .)١( ال : قال ؟قاتلهُن أفال :قالوا

- أليب ُ قلت: قال،عن حصني ،عبةُنا شث ،رِأسود بن عامنا ث ، أيب 
   ؟ أو عثامن ،اً إليك صنيعُعجبأ ٌّ عيل:ٍوائل

   .ٌّعيل ]كان[ :قال
    ؟ فاليوم:ُقلت
  . اهللا عليهُ رمحةَِلتُ ألنه ق؛ثامنُ ع:قال

 -  نـا ث ،عـاذُ معـاذ بـنُنـا مث ،سنيُ بن احلُضيلُري فَحدَل اجلِبو كامأ
 :فضلأام كان ُّ أي:ٍ قيل أليب وائل: قال،بن عبدالرمحن صنيُعن ح ،عبةُش

  ؟  ثامن ُ أو ع،ٌّعيل

   !َحدثأى َّ حتٌّ عيل:قال
  فقـال،-  اًيـارِوكـان واهللا خ - ل ّ بـن املفـضَ به برشُثتَّ فحد:عاذُقال م

  .)٢( ُ وبعدُقبل ¶ ٍّن عيلِ مَفضلأه ُهادِ وج،اهللا عثامنكان و ]:برش[

                                         
 إن معاويـة سـيظهر : عـيلقـال : من طريق هشيم به، ولفظه )٣٠٩(نعيم بن محاد ل »الفتن«   )١(

 .ويف إسناده انقطاع.  أو فاجرٍّاس من أمري بر للنَّّدُب  ال: قال ؟قاتلُ فلم ن: قالوا.عليكم
 أهيام أحـب إليـك عـيل : قيل أليب وائل:عاصم قالعن  :ولفظه) ١/٤٦٠( للعجيل »معرفة الثقات«   )٢(

  . وإسناده صحيح. ٍّن عيلِ مّ عثامن أحب إيلَ ثم صار، من عثامنَّ إيلّ أحبٌّ كان عيل: قال ؟أو عثامن
 .) هـ٨٢(، مات  ومل يرهي  األسدي الكويف أدرك النبهو شقيق بن سلمة: وأبو وائل

 ).١٢/٥٤٨( »هتذيب الكامل«ملزي يف واألثر ذكره ا
  .دخل يف الدماء والقتال والفتن التي حصلت يف زمانه : ، يعني)حتى أحدث: (ومعنى قوله

ٍالعوام بن حوشبقال  ُ ٍأدركت من أدركت من صـدر هـذه األمـة وبعـضهم يقـول لـبعض: َّ ُ ِ ُِ ِ ُ َُ :
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- بلغني أن أبا موسى: قال،مروَعن ع ،فيانُنا سث ،عمرَأبو م  
][كتب إىل عيل ٍّ : عـيلتدعو ؛ِ الفجرِ يف صالةُتقنَُنك تأ بلغني َّ ،

ُويــؤمن خلفــك اجلــاهلون، وقــد قــال اهللا  ِّ:  M  9  8  7  6    5
  :L ]١( ]٤٦:هود(.   

 - قال،ريينِ سعن ابن ، عن أيوب،عمرَ عن م،نا عبدالرزاقث ، أيب : 
 ،ها عىل أيب بكر َّ فقص؛ؤياُزاعي رُ اخلَديل بن ورقاءُرأى عبداهللا بن ب

   .ٍ ذي لبسٍ يف أمرَلتِتُ ق،ؤياكُ إن صدقت ر:فقال

   .)٢(  صفنيَيوم  ٍّ مع عيلَتلُفق

                                         
ِاذكروا حماسن أصحاب رسول اهللا  ِ َ ِ ُلتأتلف عليـه القلـوب، و َ َال تـذكروا مـا شـجر بيـنهم؛ ِ

َفتحرشوا الناس عليهم ِّ ُ. 
 وقد حكى غري واحد من أهل العلم إمجاع أهل السنة عىل ترك اخلوض فيام شجر بني اصحابة 

وترك الكالم يف ذلك   . 
ِكف عام شـجر بـني أصـحاب رسـول اهللا ن): ٣٢٣ (»ُّاإلبانة الصغرى« يف   قال ابن بطة  ِ َ َّ ُّ

ِاهد معه، وسبقوا الناس بالفضل؛ فقد غفـر اهللاُ هلـم، وأمـرك باالسـتغفار ؛ فقد شهدوا املش َ َ َ َ ِ َ َ
ِهلم، والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك عىل لسان نبيه؛ وهو يعلم مـا يكـون مـنهم، وأهنـم  ِ ُِ ُ ُِّّ ََّ ِ

ِّسيقتتلون، وإنام فضلوا عىل سائر اخللق؛ ألن اخلطأ والعمد قد وضع عنهم من كـل مـا شـ ِ َِ ُِ َ ِِّ َجر ِ
ِوال ينظر يف كتاب، ٌبينهم مغفور هلم ِ ْ ِصفني، واجلمل، ووقعة الـدار، وسـائر املنازعـات التـي : ُ ِ ُِ ِِّ ِ َّ ِ

ِ وال تكتبه لنفسك، وال لغريك، وال تروه عـن أحـد، وال تقـرأه عـىل غـريك، وال ،جرت بينهم َِ ٍ ِ َِ ْ ُ َ
َّتسمعه ممن يرويه ْ َّفعىل ذلك اتفق سادات علامء هـذه األمـ، َ ُ ِ ُ َّة مـن النَّهـي عـام وصـفناهََّ ِ ُّكـل  .. ِ

ِهؤالء قد رأوا النَّهي عنها، والنَّظر فيهـا، واالسـتامع إليهـا، وحـذروا مـن طلبهـا، واالهـتامم  ِ ِ َّ َ َ ِ

 .ِبجمعها
 .¶  بني عمرو وأيب موسىهنقطاع   إسناده ضعيف ال)١(
 .د لصحته ما بعدهواألثر فيه انقطاع؛ لكن يشه) مصنف عبدالرزاق/٢٠٣٥٨( معمر »جامع«   )٢(

 . يف صفنيُأسلم يوم الفتح مع أبيه، وقتل مع عيل :   وابن بديل اخلزاعي
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   :هَدسنَأ ٍ فحدثني بحديث،يينةُ به ابن عُثتَّحد ف:قال عبدالرزاق

ها عـىل َّ فقـص، بعبـداهللاٌلِه حامـُؤيا وامرأتـُ رىقاء رأَيل بن ورَدُأن ب
  .)١( »اً شهيدُقتلُ وسي؛ٌك غالمِ امرأتِيف بطن« : فقال☺ النبي

- امنَّ حدثني أزهر الـس،زينََمثنى العـ أبو موسى حممد بن ال، 
 عـن ، عن عبدالرمحن بن أيب بكـرة،عن حممد بن سريين ،ٍعن ابن عون

 َّأراك إال  مـا كنـت: فقـال،حبـةّ الرعند كحـايل ديلُبابن  َنه لقيأ :أبيه
   ؟  أيب بكر ِهدَؤيا رأيتها يف عُر رُ أما تذك،َلتِتُق

   .لتبسُ مٍ يف أمرَلتِتُ ق؛ؤياكُ رْدقتَ إن ص:فقال

  . )٢(  صفنيَ يومَِلتُنه قأ ُبئت فنُ:قال حممد

-  عـن ، عـن ليـث،ريرَ ثنا ج:عمر قاالَ وأبو م،عثامن بن أيب شيبة 
َ يـا معـارش: ٌّعـيل ]أ/٨٧[ قـال : قالى، عن أيب حتي،بيانَعمران بن ظ

ِ 
  .)٤(بغضوينَ وت،كمُ إين أبغضُعلمَ واهللا ي، اغدوا عىل عطاياكم،)٣( لةِباه

   

                                         
 .  احلديث مل أقف عليه، ومل يذكر هنا إسناده) ١(
 . ، وإسناده صحيح)٦٤٣( ابن األعرايب »معجم«، و)٣٠٦( للبخاري »التاريخ األوسط«   )٢(
 والـالم، اهلـاء وكرس بواحدة املنقوطة الباء بفتح: يلالباه): ١/٢٧٥( للسمعاين »األنساب«   يف )٣(

 باهلـة إىل االنتساب من يستنكفون العرب وكان ،أعرص بن باهلة :وهي ،باهلة إىل النسبة هذه
 اهـ. رشافاأل من بينهم فيام ليست كأهنا

       ). ٢٢/٣٣٤ (»هتذيب الكامل«. فيه نظر: ، قال البخاريبيانَمران بن ظِع:    يف إسناده)٤(
 .  وغريه من الصحابةروى عن عيل . حكيم بن سعد:   وأبو حتيى هو
 ).٧/٢١٠ (»هتذيب الكامل«. ووثقه العجيل. حمله الصدق:   قال ابن معني
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  ]بيعة أبي بكر رضي اهللا عنه[
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - نا حممد بـن ث ،بيَّسيُمـمخزومي الـ حممد بن إسحاق بن حممد ال
 َبِ وغـض: قـال،هابِ عن ابـن شـ،قبةُ عن موسى بن ع،ليامنُليح بن سُف

بري ُّالز و، عيل بن أيب طالب:منهم  أيب بكر ِن املهاجرين يف بيعةِ مٌرجال
 ومعهـام ،☺ فاطمـة بنـت رسـول اهللا َفدخال بيـت، ¶ام َّبن العوا

 ُ وسـلمة،ُيدَسُأ : فيهم؛ن املسلمنيِ مٍصابةِيف ع مر ُا عمه فجاء،ُالحِّالس
 بـن ُ ثابـت: فيهم:ُ ويقال،شهلني عبد األَا من بُ ومه،ٍشَالمة بن وقَبن س

 هم سـيَفُ أحـدأخـذ ف،ني احلارث بن اخلـزرجَاس أخو بـَّمَّيس بن الشَق
  .هَ حتى كرسَرَ به احلجَبري فرضبُّالز

 حـدثني إبـراهيم بـن : قـال سـعد بـن إبـراهيم:قبـةُقال موسى بـن ع
بـن ا وأن حممـد ،ٍمر يومئذُ أن عبدالرمحن كان مع ع:عبدالرمحن بن عوف

  .)١(  علمأ واهللا ،بريُّ الز سيَفَمسلمة كرس

                                         
 .ويشهد له ما بعده. إسناده إىل الزهري حسن    )١(

 ،قبـةُع خرجه موسى بن: ثم قال) ٢/٢١٣/٤١٧ (» يف مناقب العرشةِالرياض النرضة«   وذكره يف 
  .بريُّ إهانة الزِ ال عىل قصد، وإغامد سيفها، الفتنةِوهذا حممول عىل تقدير صحته عىل تسكني نار

 وعـيل بـن أيب طالـب ، سعد بن عبادة يف طائفة مـن اخلـزرج:لف عن بيعة أيب بكر يومئذوخت  
،  وعـامر، وسـلامن، وطلحـة،بريُّ والـز،وبنوه يف بني هاشـم   والعباس عم رسول اهللا،بناهأو

 ؛ ثم إهنم بايعوا كلهـم، وخالد بن سعيد بن العاص، وغريهم من املهاجرين، واملقداد،وأبو ذر
          اهـ. اينًِ حَرَّ ومنهم من تأخ،فمنهم من أرسع بيعته

وأن ، عبدالرمحن بن عوف كان مع عمـر بـن اخلطـاب أن : ولفظه) ٣/٦٦(روى نحوه احلاكم 
 واهللا : وقـال، واعتذر إلـيهم،اس النََّطبَخَ قام أبو بكر فّمُ ث،بريُّ الزَيفَ سََرسَحممد بن مسلمة ك

    = يف وال سـألتها اهللا ،اً وال كنت فيها راغب، وال ليلة قط،اًا عىل اإلمارة يومًما كنت حريص



    
   

٥١٤ 

-  نـا ث ،نا عبداألعىل بن عبـداألعىلث ،مر القواريريُبيداهللا بن عُع
   عىل أيب بكـرُ ملا اجتمع الناس: قال،ةَ عن أيب نرض،ندِداود بن أيب ه

  ! ؟ا أرى عليال ما يل :فقال

  .وا بهُ فجاء؛ن األنصارِ مٌالَ رجَ فذهب:قال

   . رسول اهللاُ وختن، اهللاِ رسولِ ابن عم:َ قلت، يا عيل:فقال له

   .ط يدكُ ابس، يا خليفة رسول اهللاَ ال تثريب: ٌّفقال عيل

   .هَ يده فبايعَفبسط

   ! ؟بريُّ ما يل ال أرى الز:ثم قال أبو بكر

   . فجاءوا به؛ِن األنصارِ مٌالَجِر َهبَ فذ:قال

   . رسول اهللاُّيِ وحوار،☺  رسول اهللاِةَّ عمُ ابن: قلت،بريُ يا ز:فقال

  .)١( ه يده فبايعَ فبسط.ط يدكُبس ا، يا خليفة رسول اهللاَ ال تثريب:ُبريُّقال الز

                                         
ٍّرس

 ،ًا عظـيامً ولكن قلدت أمـر؛احةَ ومايل يف اإلمارة من ر،ِ ولكني أشفقت من الفتنة؛ وعالنيةِ
 َِلبَ فق. ولوددت أن أقوى الناس عليها مكاين اليوم،  بتقوية اهللاّ إال؛ وال يد، من طاقةمايل به

رنـا عـن ّخُا قد أَ ألنّ ما غضبنا إال: بريُّ والز قال عيل ، وما اعتذر به،املهاجرون منه ما قال
 ،ثـاين اثنـني و،ه لصاحب الغـارّ إن اهللا  الناس هبا بعد رسولّ وإنا نرى أبا بكر أحق،املشاورة

هذا : قال احلاكم .ٌّيَ وهو حِاس بالنَِّالةَّ بالص ولقد أمره رسول اهللا ، وكربه،ِِهوإنا لنعلم برشف
  .حديث صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه

 اهـ. وهذا إسناد جيد وهللا املنة واحلمد): ٥/٢٥٠ (»البداية والنهاية«  وقال ابن كثري يف 
 ). ٨/١٤٣ (»الكربى«والبيهقي يف . صحيح عىل رشط الشيخني: وقال) ٣/٧٦(   رواه احلاكم )١(

  عـن أيب، عـن اجلريـري، بن عاصـم رواه عيل):٥/٢٤٩ (»البداية والنهاية«قال ابن كثري يف 
 أيب :سناد صحيح حمفوظ من حـديثإ وهذا .ذكر نحو ما تقدمف سعيد اخلدري  عن أيب،نرضة

 وفيـه فائـدة ؛سعيد سعد بن مالك بن سـنان اخلـدري عن أيب ،نرضة املنذر بن مالك بن قطعة
 ،ّ وهذا حق، أو يف اليوم الثاين من الوفاة،ما يف أول يومإ ، وهي مبايعة عيل بن أيب طالب:جليلة



 
   

٥١٥ 

-  نـا ث - ةَّليـُ ابـن ع:وهـو - نا إسامعيل بن إبـراهيمث عمر،بيداهللا بن  ُع

 فلقيه ،  أيب بكرِ عن بيعةُبريُّ والزٌّبطأ عيلأ :قال ،ةَرضَعن أيب ن ،ريريُاجل
 َولقـي !  قبلكُ وأنا أسلمت، عن بيعتيَ أبطأت،عيل  يا: فقال، أبو بكر

   .)١(! لكـا أسلمت قبـ وأن، أبطأت عن بيعتي،ُا زبريـ ي: فقال،بريُّلزا

- عـن العـالء بـن ،يـكَ عن رش،ٍمريُنا ابن نث ،عمرَ إسامعيل أبو م 
 ،ِ اجلملَيوم   بن عيلُقال احلسن : قال،لمةَيم بن س عن مت،عبدالكريم

 َ قبلُّتِين مأ ُدتِدو] ب/٨٧[ : ٌّ فقال له عيل،اًشيئ -ني ِّفِ صَأو يوم -
  .  )٢(نة َهذا بعرشين س

-  بـن ُ حـدثني صـدقة،أبو معـرش الـرباء ناث ،ميَّقدُحممد بن أيب بكر امل 
  ٍّل عـىل عـيلَّغفـُ دخـل عبـداهللا بـن م:قال ،بايةَ عن قيس بن ع،طيسلة

                                         
 ومل ينقطـع يف صـالة مـن ،فـارق الـصديق يف وقـت مـن األوقـاتُبن أيب طالب مل يان عيل إف

 .إلخ .. الصلوات خلفه
 .املنذر بن مالك لـم يدرك أبا بكر : ، أبو نرضة واسمه  إسناده صحيح مرسل) ١(

 أول مـن ُ ألـست: قال أبو بكـر: عن أيب سعيد قال،ن أيب نرضةع )٣٦٦٧ (الرتمذيوروى 
 ، وروى بعـضهم عـن شـعبة، هذا حديث غريب:الرتمذيقال ؟  ألست صاحب كذا  ؟أسلم

 . وهذا أصح. قال أبو بكر: عن أيب نرضة قال،عن اجلريري
رسول   أول من أسلم مع: عن أيب محزة موىل األنصار قال،عن عمرو بن مرة) ٣٨٥(اخلالل  وعند

 .  بكر أبو: وقال. فأنكره؛ فأتيت إبراهيم فذكرت ذلك له: فقال عمرو بن مرة.  عيلاهللا 
 ألن أول ؛َبَذَفمن زعم أن إسالم عيل أقدم من إسالم أيب بكر فقد ك: قال اإلمام أمحد 

 وعـيل ابـن ، وهو يومئذ ابن مخس وثالثني سنة،بداهللا بن عثامن عتيق ابن أيب قحافةمن أسلم ع
 ).٢/٤٢٩(» طبقات احلنابلة«.  سبع سنني مل جتر عليه األحكام والفرائض واحلدود

 البـن أيب الـدنيا »املتمنـني«، و)١٧٧و١٧٠ (»الفـتن«، وأبو نعيم يف )١٥/٢٦٨(   ابن أيب شيبة )٢(
                  ). ١٠٤-٣/١٠٣(، واحلاكم )٩٨(

 .وهذا القول صحيح عن عيل  ،)١٣٧٤ و ١٣٠٣(   وسيأيت من طريق آخر 



    
   

٥١٦ 

 ٌ قـريشُلُعىل هذا الذي تقتـ : ٌّ فقال عيل،)١( ٍيصِبَخ  منٌامَوعنده ج
  .)٢( اًها بعضبعض

- عيل بن غراب)٣(  بنيُنا أحدث ،ادةَّجَ أبو عيل احلسن بن محاد س ٍ، 
 يت عـيل ُأ قـال ،ٍمِ عن قـيس بـن أيب حـاز،خالد ]أيب[عن إسامعيل بن 

  . عىل هذاُكم القومُِلقاتُ فإنام ي، كلوا: فقال ألصحابه،ريدَ ثِبقصعة

- نا عثامن بن عـثامن ث ،ي بن ميمونه مهدُّ وجد، حممد بن مرزوق
 ا عليـُ سـمعت: قـال،سيبُعن سعيد بن املـ ، عن عيل بن زيد،الغطفاين
، وعثامن  هام مـنُ ثـم رأيـت،اًا أبـدًث به أحدِّحدُأا ال ًبابِان سّستبَي 
  .)٤( ِهصاحبإىل مها ُك أحدَضحَيش يف ذلك املكان يَالع

- عـن سـعيد ، عن عيل بن زيد،عبةُشنا ث ،نا حممد بن جعفرث ، أيب 
                                         

ِالتمر من ُاملعمول): اخلبيص(و.  إناء من فضة):اجلام   ()١( ِوالسمن، َّ ُمعروف ُحلواء َّ ُخيبص َ  ُبعـضه ُ
 ).٣١/٤٢٩(، و)١٧/٥٤٢ (»تاج العروس«. بعض يف

 .    يشهد له ما بعده)٢(
زيـاد بـن بإسـناده عـن ) ٨٩٥ (»زوائد فضائل الصحابة«هد له كذلك مارواه عبداهللا يف    ويش
ن إ : فقـال عـيل، فجعلـوا يـأكلون، فوضـعه بـني أيـدهيم، بيشء من خبيصيتُا أن عليأ ،مليح

 . ولكن قريش رأت هذا فتناحرت عليه؛اإلسالم ليس ببكر ضال
 ).ب(، ليست مثبتة يف )أحد بني: (  قوله) ٣(
 ،رب حـ ثنـا سـليامن بـن، حـدثني أيبقال: محدأ أخربنا عبداهللا بن :قال) ٧١٥(   وروى اخلالل )٤(

 : عـن سـعيد بـن املـسيب قـال، ثنا عمران بن عبداهللا بن طلحة اخلزاعي،نيثنا سالم بن مسك
 ّا إالًا تـرك واحـد مـنهام لـصاحبه شـيئـ فم،ا وعثامن وكان بينهام نزغ من الشيطانًشهدت علي

 ّ واسـتغفر كـل،ى اصـطلحاَّ ثـم مل يربحـا حتـ، عليكم ما قاال لفعلتّو شئت أن أقص فل،قاله
                      .  منهام لصاحبهٍواحد

وكالمهـا . نحـوه من طريق عبداهللا، عن أبيه بإسـناده إىل أيب سـعيد  )٧١٦( وروى اخلالل 
 .ثابت



 
   

٥١٧ 

ا مـا ًستبان سـبابَيـ ¶ثامن ُا وعـ عليـُ لقد رأيـت:قال ،ّبسيُبن املا
 . بعداًأخربت به أحد

- عـن ،ريـريُ عـن اجل،نا عبـاد بـن العـوامث ، إسامعيل أبو معمر 
 مـا محلهـم عـىل : ]بن أيب طالب[ ِّ قيل لعيل:قال ،زنَبن ح بِضارُم
   ؟  ثامنُ عِتلَق

  .دَسَ احل:قال

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  



    
   

٥١٨ 

  ◙قول أوالد علي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- زيـد ُ سـألت:قال ،اءَّوَّنا كثري أبو إسامعيل النث ،نا أسباطث ، أيب 
   ؟ ¶مر ُ أيب بكر وع: عنٍّبن عيلا

  .هامـَّ تول:فقال

   ؟نهامِأ مَّربكيف تقول فيمن ت: ُ قلت:قال

 .)١(  يتوبىمنه حتُ ربأُ ي:قال

- أيب : أبا جعفر عنُ سألت:قال ،اءَّوَّ كثري النانث ،نا أسباطث ، أيب 
  ؟ ¶مر ُبكر وع

 .)٢(نقي ُ فهو يف ع؛ٍن إثمِ فام كان منهام م،امَّ توهل:فقال

 - جعفر بن حممد ُسمعت : قال،يسَمرو بن قَ عن ع،نا أسباطث ، أيب 
  .)٣ (¶ مرُن أيب بكر وعِم ربأي ممن   اهللاَئِرَ ب:يقول

- قال -  ابن أيب حفصة:يعني - نا ساملث ،ضيلُنا حممد بن فث ، أيب: 

                                         
،  بـن عـيل بـن أيب طالـب ابن عيل بن احلسني: وزيد هو). ١٤٥( ألمحد »فضائل الصحابة«  ) ١(

 .ُ، رأى مجاعة من الصحابة، وإليه تنسب الزيدية)هـ١٢٢: (تويف سنة
هو البـاقر، : ، وأبو جعفر)٣٠( للدارقطني »فضائل الصحابة«، و)١٤٤( ألمحد »فضائل الصحءابة«   )٢(

 .) هـ١١٤: (تويف سنة
 ).  ٢٣٩٣(لاللكائي ا، و)١٤٣( ألمحد »فضائل الصحابة«   )٣(

    .) هـ١٤٨: (َّ احلسن بن عيل، املعروف بالصادق، تويف ابن حممد بن عيل بن: عفر هو وج
 وأشـهد بـاهللا إنـه ، هذا القول متواتر عن جعفر الصادق):٦/٢٦٠ (»ِّالسري«   قال الذهبي يف 

 اهـ. افضةَّ فقبح اهللا الر، يف قوله غري منافق ألحدُّلبار



 
   

٥١٩ 

  ؟ ¶مر ُ أيب بكر وع:ا عنً وجعفر، أبا جعفرُسألت

   .ًىَدُي هَمامإكانا ام  فإهن،مهاِّوُأ من عدَبرا و،امَّ يا سامل توهل]:يل[ فقاال

   ! ؟هَّ جدُجلَّ الرُّبُ أيس،يّ أبو بكر جد، يا سامل:ٌ يل جعفروقال] أ/٨٨[: قال

ــالتني شــفاعة: وقــال يل:قــال كــن أ يف القيامــة إن مل ☺ حممــد ُ ال ن
  .)١(مها ِّن عدوِ مُأَ وأبر،مهاَّأتوال

- يف  - أبو سعيد نا حييى بن زكريا بن أيب زائدة ث : عليهُ وقرأت، أيب
 يف ُم تقـعـ لـ:)٢( ِ قيل لعـامر:قال ،الدُعن جم، - ٍ وسبعني ومائةٍ تسعِسنة

   ؟ منهمَمتَّا تعلـ وإنم،ِيعةِّهذه الش

    ؟مِّن أهيِ م:فقال

   .يِرََجشيد اهلُ ور،وحانُ بن صَ وصعصعة،ِ األعورِ من احلارث:قالوا

   :كم عن هؤالءُثّحدُ سأ:فقال

   .سابِ منه احلُمتَّ فتعل،اًبِ حاسًن رجال فإنه كا؛ثِأما احلار

   .ُّتيا قطُا ما أفتى بفً خطيبً فكان رجال؛وحانُ بن صُعصعةَوأما ص

    ؟شيدُ هل لك يف ر:ا يل قالً فإن صاحب؛شيدُوأما ر

   .ينَبي وأنكرِ إىل صاحَ فنظر، فأتيناه، ثيايبَّ وعيل،فصلينا الغداة

       - ؟ يشء ذا الذي معكُّ أي:يعني -  كهاَّذا وحرـده هكـبي بيِال لصاحـفق

                                         
، )٣٣و٣٢و٢٩و٢٨( للـدارقطني »فـضائل الـصحابة« و،)١٧٦( ألمحـد »فضائل الصحابة«  ) ١(

  ).٤٥/٢٨٦ (»تاريخ دمشق«و
  .  وهو الشعبي ) ٢(



    
   

٥٢٠ 

   .كينةَّ هو عىل الس:قال. )١(-  ثالثنيَوعقد -ه ِ بيدَ فأشار:قال
   . حدثنا رمحك اهللا:قلنا
 استأذن لنـا :فقلنا،  عيل َِلتُ ق]ما[ بعد  سني بن عيلُ أتينا ح:قال

   !!عىل أمري املؤمنني
  .- اسنًَ ح:يعني -.   وحسني،ُ هو نائم:فقال

   .د املرسلنيّ وسي، ولكن نعني أمري املؤمنني؛ ما نعني الذي تعني: فقلنا:قال
  .َِلتُ ذاك ق: فقال حسني:قال
   .ِقيلَّ الثِثارِّ من الدُقَ ويعر،ّس تنفس احليَّ وإنه ليتنف؛َِلتُنه واهللا ما قإ :فقلنا
  .)٢( يجوهُ وال هت،مواِّ فسل، فادخلوا عليه؛مُلمتَ إذ عما]أ[ :قال

- عن عـامر ،الدُ عن جم،نا حييى بن أيب زائدةث : عليهُ أيب وقرأت، 
    ؟همَ تركتَ فلم،ِيعةِّن الشِ مَ قد كنت:رض بن النَِّ لزيادُ قلت:قال

  .)٣( دورُها صـ ليس لٍعجازأبهم يأخذون ُ إين رأيت:قال
                                         

إلزاق طرف السبابة بطرف اإلهبام، واإلشارة بعقد األصابع مـن احلـسابات التـي كانـت :   أي ) ١(
العرب تستخدمها يف تعامالهتم، وقد جاءت بعض األحاديث بذلك، مثـل حـديث التـشهد، 

رفع الـرتدد عـن «انظر كتاب . ، وعقد تسعني»ُفتح من ردم يأجوج ومأجوج هكذا«: وحديث
  .»عقد األصابع عند التشهد

 : قال سهل، وعقد ثالثني، فقال الرجل بيده هكذا:وفيه) ٣٤٨-٢/٣٤٧( للعقييل »الضعفاء« )  ٢(
 أدخلنـا :قلنا لـه ف: قال،ّ أتينا احلسن بن عيل بعد ما مات عيل: فقال رشيد: قال.انِّ كأنه م:يقول

 ، ال: قال. إن أمري املؤمنني قد مات: قال. احلسن:ي وهو يعن- ا علي:يعني - ،عىل أمري املؤمنني
  .يجوهُ وال هت،إذ عرفتم هذا فادخلوا عليهأما  : فقال.ثارِّه حيي يعرق اآلن من حتت الدولكنَّ

 هـا.  من هؤالء: أو قال ؟ فام الذي أتعلم من هذا:قال الشعبي   
  .هو الشعبي: ، وعامر)٢/٥٢٠ (»احلجة يف بيان املحجة«، و)٤٧١( حلرب الكرماين »ُّالسنة«   )٣(

 =،   وروى أبو عاصم خـشيش بـن أرصم يف كتابـه):١/٢٨(» نةُّمنهاج الس« يف قال ابن تيمية 
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-  إمالء سنة- حييى بن أيوب َ ، ثنـا أبـو حفـص -ثالثني ومئتني : ً
ٍبار، حدثني شيخ من قريش، األ ٌ   : ، قالعن الشعبيَّ

                                         
 حممـد  حدثنا أمحـد بـن:قال أبو عاصم» األصول«ورواه من طريقه أبو عمرو الطلمنكي يف كتابه يف 

 عـن ي، حدثنى عبداهللا بن جعفر الرقـ،لفاريس ا حدثنا السندي بن سليامن،وعبدالوارث بن إبراهيم
 وقـد ،ك عن هـؤالء القـومَّ ما رد: قلت لعامر الشعبي: قال، عن أبيه،عبدالرمحن بن مالك بن مغول

 لـو أردت أن ،مالـك يـا : يل ثم قـال. رأيتهم يأخذون بأعجاز ال صدور هلا: قال ؟اًكنت فيهم رأس
 وا إىل بيتـي هـذا عـىل أن أكـذب عـىل عـيل ّ أو حيج،اً أو يملئوا يل بيتي ذهب،اًيعطوين رقاهبم عبيد

 ، إين قد درست األهواء فلم أر فيها أمحق من اخلـشبية، يا مالك.اً وال واهللا ال أكذب عليه أبد،لفعلوا
ُنوا مح ولو كانوا من الدواب لكا،اًفلو كانوا من الطري لكانوا رمخ  يا مالـك مل يـدخلوا يف اإلسـالم .اًرُ

 يريـدون أن ،ا منهم عىل أهل اإلسـالمً وبغي،ا من اهللا عليهمً ولكن مقت؛ وال رهبة من اهللا،رغبة فيه هللا
صـالهتم   وال جتـاوز،ص بولص بن يوشع ملك اليهود دين النرصانيةِمَوا دين اإلسالم كام غُصِيغم

 عبداهللا بن سبأ هيـودي مـن ؛ ونفاهم من البالد منهم، بالنارطالب قهم عيل بن أيب َّ قد حر،آذاهنم
 أنـت :ا أتوه فقالواًق منهم قومَّ وحر،س نفاه إىل اجلابيةَّوَ وأبو بكر الكر، نفاه إىل ساباط،هيود صنعاء

  :  وفيهم قال عيل.ت فألقوا فيهاِّجُجأ فأمر بنار ف. أنت ربنا:فقالوا؟  من أنا : فقال.هو
 اري ودعوت قنربانت َّجج      أا  ًنكرُا مً األمر أمرُتملا رأي

 وكـذلك قالـت ، يف آل داودّ ال يصلح امللك إال: قالت اليهود، إن حمنتهم حمنة اليهود،يا مالك    
 ال جهاد يف سبيل اهللا حتى يبعث اهللا : وقالت اليهود. يف ولد عيلَّ ال تصلح اإلمامة إال:الرافضة

سـبيل اهللا حتـى   ال جهـاد يف: وكذلك الرافضة قالوا. سيف من السامء وينزل،املسيح الدجال
 فرض اهللا علينا مخسني :قالت اليهودو . اتبعوه: وينادي مناد من السامء،ل حممدآخيرج الرضا من 

ثم   .. واليهود ال يصلون املغرب حتى تشتبك النجوم. وكذلك الرافضة.صالة يف كل يوم وليلة
 عـن يفهذا األثر قد رو: قال ابن تيمية . َّجه الشبه بني اليهود والرافضةًذكر كالما طويل يف أو

 ؛ وبعضها يزيد عىل بعض،اًعبدالرمحن بن مالك بن مغول من وجوه متعددة يصدق بعضها بعض
: وقـال .. خرىُ وذم الشعبي هلم ثابت من طرق أ،لكن عبدالرمحن بن مالك بن مغول ضعيف

 وقد سمع ، وتأليفه،بن مالك بن مغولانام هو نظم عبدالرمحن ومع أن الظاهر أن هذا الكالم إ
 وملا سمعه ، أو نظمه ملا رآه من أمور الشيعة يف زمانه، وسواء كان هو ألفه،ا منه عن الشعبيًطرف

 أو بعضه هلذا وبعضه ، أو جمموع األمرين، أو بعضه، أو ملا سمع من أقوال أهل العلم فيهم،عنهم
 اهـ. وف بالدليل ال حيتاج إىل نقل وإسناد فهذا الكالم معر،هلذا
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ً، وال تكن مرجئا مور إىل اهللاِأرجئ األ ُ.  
ُوأمر باملعروف، وانه عن امل َ    .نكر؛ وال تكن حرورياِ

َّواعلم أن اخلري والرش من اهللا   . دريا؛ وال تكن قَّ
َّ إىل جنب األبار، أن الـشعبيٌل كانفحدثني رج: قال حييى بن أيوب َّ 

َوأحب صالح بني ه: ال مع هذاق َّ ِ ِاشم، وال تكن شيعيا َ ٍِ)١(.  

-  ،عثامن بن حممد بن أيب شيبة، ثنا رشيك َ َ ٍرشيك،  أو رجل، عن -ُ

َأن أسقَف نجران جاء إىل : عن سامل األعمـش، ]عن[ - َّشك أبو عبدالرمحن  ُ
َيا أمري املؤمنني، أنشدك كتابك : فقال ]ب/٨٨[ ٍّعيل  ُ  َبيمينك، وشفاعتكُ

ُ وكان عمر - ِبلسانك،  ُ ِأرجعنا إىل أرضنا- َ أخرجهم من أرضهم ِ .  
َال؛ إن عمر : قال َ ُ  ِكان رشيد األمر َ ِ َ

)٢( .  

-  أبـو عبـداهللا، ثنـا - بمكـة-ُ حممد بن حييى بن أيب عمر العـدين 
ِسفيان، عن عبدامللك بن أعني، عن أيب حرب بن أيب األسود، عن أ َ عن بيه، ُ

                                         
 أهـل بيـت نبيـك وال تكـن ّ حـب: قـال الـشعبيبإسناد حسن، عن) ٨( للخالل »نةُّالس« ويف )  ١(

 ومـا أتـاك ، واعلم أن ما أتاك مـن حـسنة فمـن اهللا،ا واعمل بالقرآن وال تكن حروري،اًرافضي
 . اا حبشيًإن كان عبد وأطع اإلمام و،ا وال تكن قدري،من سيئة فمن نفسك

 ).٣٧٣و٢٥/٣٧٢(» تاريخ دمشق«، و)٣/٢٤٨() رواية الدوري(» تاريخ ابن معني« 
 .عن سفيان ) ٤٦٤(ًنحوه مرفوعا وال يصح، ورقم ) ٤٦٣( حلرب الكرماين »ُّالسنة«ويف 

) ٨٠(، واخلـالل )٢و١( للـدارقطني »فضائل الـصحابة«، و)٥٣٧( ألمحد »فضائل الصحابة« )  ٢(
ٍطرق عن عيل  من ُ ُواألثر صحيح عنه ،.   

 يـا : فقـالوا،ّ جاء أهل نجران إىل عـيل: عن سامل قال):٣٢٦٦٧(شيبة  ابن أيب »مصنف«ويف 
 فقـال . فارددنا إليها، أخرجنا عمر من أرضنا، وشفاعتك بلسانك، كتابك بيدك،أمري املؤمنني

  .ة عمر صنعّغريُ وال أ، إن عمر كان رشيد األمر، وحيكم:ّهلم عيل
  اهـ.ّيشء الغتنم هذا عيل  َمرُ لو كان يف نفسه عىل ع: فكانوا يقولون:قال األعمش
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 ،)١( رزَ رجيل يف الغـُ وقد أدخلت،اهللا بن سالمأتاين عبد:  قال، ٍّعيل
    ؟ُريدُ أين ت:فقال

   . العراق:قلت

    .)٢( ِيفَّ السُبابُ ذاك هبُصيبُنك إن جئتها ليإأما  :قال

   .ه يقول☺ النبي ُ لقد سمعت، اهللاُيما و: ٌّ قال عيل:قال

   .)٣( هِ هبذا عن نفسُثِّدُ حيٌبِارُ حمٌ رجل:ُت فقل، منهُبتِ فعج:قال أبو األسود

 - رض بـن َّنـا أبـو عبـدالرمحن النـث ،جـيلِحممد بن يزيد الع امشِ أبو ه
 : يقـولا  عليـُ سـمعت:قـال ،قبة بـن علقمـةُنا أبو اجلنوب عث ،منصور

    .)٤( »ِ يف اجلنةَارايَ جُبريُّ والزُطلحة «:يقول ☺ رسول اهللا ُسمعت

-  ا أن علي :انَّ عن أيب حس، أنا قتادة، أنا مهام،ٍ بن أسدُزَنا هبث ،أيب
 َقَ صـد: فيقول. قد فعلنا كذا وكذا: فيقال، فيؤتى،ِ باألمرُكان يأمر 
   .هُ ورسولاهللاُ

                                         
 )٣/٢٥٦٣(» هتذيب اللغة«.اًا للرجلني يف املركب يسمى غرزً وكذلك ما كان مساك،حالِّركاب الر: الغرز   )١(
 )٢/١٢٦٥(» اللغةهتذيب  «. بهُقِرَه الذي خيّدَ طرف ح):ذباب السيف( :بيدُقال أبو ع  ) ٢(
، )٦٧٣٣ (»صـحيحه«، وابـن حبـان يف )٤٩١(، وأبـو يعـىل )٥٣ (»مسنده«   رواه احلميدي يف )٣(

 . وإسناده حسن. وصححه) ٣/١٤٠(واحلاكم 
، واحلــاكم )١٧٧٢ (»الــرشيعة«، واآلجــري يف )٥١٥(، وأبــو يعــىل )٣٤٧١(رواه الرتمــذي    )٤(

   ).ال: (وصححه، وخالفه الذهبي فقال) ٣/٣٦٤(
 .الوجه هذا من ّإال نعرفه ال غريب حديث هذا :واحلديث ضعفه الرتمذي فقال

 ).٨/٩١ (»التاريخ الكبري«. منكر احلديث: النرض بن منصور، قال فيه البخاري: يف إسناده
  ال.الـضعف ّنيَبـ ضعيف: حاتم أبو قال، اليشكري علقمة بن عقبةأبو اجلنوب : ويف إسناده

 ). ٣/٨٧ (»ميزان االعتدال«. لدارقطنيا ضعفه  وكذا.به يشتغل
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 ء أفـيش،ِالنـاسيف  )١( عَّ قد تفش، إن هذا الذي تقول:ُفقال له األشرت
  ؟  ☺ رسول اهللا عهد إليك

 ؛ا دون النـاسا خاصـً شيئ☺  رسول اهللاَّ إيلَدِ ما عه: ٌّقال عيل :قال
زالـوا بـه يم ل ف، سيفيِابَرِ يف قِحيفةَّ يف الص، فهو☺ ا سمعته منهً شيئَّإال
 ِ فعليـه،اًثَدُ أو آوى حم،اً حدثَثَحدأن َم «: فإذا فيها،حيفةَّ الصَخرجأى َّحت

 .)٢( »ٌدلَ وال ع،ٌفَ منه رصُقبلُال ي ،َ أمجعنيِ والناس،ِ واملالئكة، اهللاُلعنة

-  عن أشعث بن شعبة، عن منـصور بـن دينـار، عـن خلـف بـن ِ ُ
َحوشب، عن أيب هاشم، عن سعيد بن قيس اخلاريف،  : ، قـال ٍّعن عـيلَ

 اً ثـم كنـا قومـ،مـر ُ عَثَّ وثلـ، أبو بكرَّ وصىل،☺ اهللاَق رسول سب
  .)٣(  اهللاَ ما شاءٌخبطتنا فتنة ،]بعد[

                                         
 . تفشع: ، وصحيح يف اهلامش)تفشى): (ب( يف )  ١(

 ).٢١/٥٠٢ (»تج العروس«َّوتشفع بمعنى تفشى كام يف 
 ). ١٢٢٦(   حديث صحيح، وقد تقدم خترجيه )٢(
  ). ٤٤٩ (»فضائل الصحابةزوائد «   رواه املصنف هبذا اإلسناد يف )٣(

، وابن ..)و٢٤٢و٢٤١ (»فضائل الصحابة«، و..)و١٢٥٦و١٠٢٠ (»داملسن«ورواه أمحد يف 
 »الطبقـات«، وابن سعد يف )١٨٦ (»الفتن«، ونعيم بن محاد يف )١٢٤٣ (»ُّالسنة«أيب عاصم يف 

 .، وهلذا األثر طرق كثرية صحيحة سيأيت كثري منها ها هنا)٦/١٢٩(
 هـو يف سـباق..)   اهللاسـبق رسـول( : سألت أمحد ما قوله: مهناقال) ٣٨٨(وعند اخلالل 

   . يف اإلسالم: يف أي شبء هو ؟ قال: قلت.  ال: اخليل؟ قال
 أبو ّىلَ وص،سبق رسول اهللا (:   قوله):٤/٣٥٢ (»غريب احلديث« يف وقال أبو عبيد 

.  واملـصيل الثـاين الـذي يتلـوه،ابق األولَّ فالـس،إنام أصل هذا يف اخليل:  قال األصمعي).بكر
 ، وصاله جانبا ذنبه عن يمينه وشـامله، ألنه يكون عند صال األول؛)املصيل( :ل لهوإنام قي: قال

 .ثم يتلوه الثالث
سبق رسـول اهللا بالفـضل، وثنَّـى أبـو : يعني): ٤/١٧١٣ (»الرشيعة« يف قال اآلجري 
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- محد بـن يـونسأنا ث ،- بمكة - ة بن عبدالوهابّيِ أبو صالح هد، 
 : قـال،حـلَ عن احلكم بن ج،بيدة بن احلكمُ عن أيب ع،نا حممد بن طلحةث

 َّإال  ¶مرُ عىل أيب بكر وعٌني أحدُلِّفضُ ال ي:يقول ا سمعت علي
   .)١( يِفرتُ املَّه حدُدتَلَج

- الـدُ عـن جم،يكَ عن رش،نا شاذانث ،ربيَّ سعيد الط إبراهيم بن، 
 جـاءتني : قـال،ًختار صـحيفةُ إلينا املَخرجأ : قال،ِّعن الشعبي] أ/٨٩[

    . ٍّ من عند عيلُالبارحة
   . وتركناهِنِ فخرجنا إىل املدائ:قال

- عن  ،مريُ عن عبدامللك بن ع،يكَنا رشث ،يِاألود  عيل بن حكيم
   .)٢(  حتى بكىَيِيذكر ما لق  عيل َ ما زال: قال،كرةَن أيب بعبدالرمحن ب

 - قاال- وهذا لفظ حديث أيب -  ،يريِمر القوارُبيداهللا بن عُ وع، أيب : 
عن عبـدالرمحن  ،اءَّ عن خالد احلذ،ةَنا أبو عوان، ثبكر حدثنا حييى بن محاد أبو

 :ٌ فقال عامر،اً فذكر شيئ،ٌرّعام معه و،اًِدأتاهم عائ ا  أن علي،بن أيب بكرةا

                                         
 اهـ. بكر بعده بالفضل، وثلث عمر بالفضل بعد أيب بكر

 ثـم( :قولـه :أيب قـال -املـصنف :  يعنـي- نعبدالرمح أبو قال): ١٠٢٠ (»مسند أمحد«ويف 
 .بذلك يتواضع أن أراد ؛)فتنة خبطتنا

 ).١٨١٣ (»الرشيعة«، و)١٢٥٤( البن أيب عاصم »ُّالسنة«، و)٣٨٧و٤٩ (»زوائد فضائل الصحابة«   )١(
 ال: قـال أنـه جيدة بأسانيد عنه وروي): ٢٨/٤٧٤ (»جمموع الفتاوى« يف  قال ابن تيمية 

 بـن عبداهللا طلب أنه وعنه. املفرتي حد جلدته َّإال  وعمر بكر أيب عىل ضلنييف بأحد أوتى
 لهَّضَفـ برجـل أمـر  اخلطاب بن وعمر. منه فهرب ليقتله وعمر بكر أبا ّبَس أنه بلغه ملا سبأ
 .لذلك جيلد أن بكر أيب عىل

                  .    إسناده صحيح)٢(



    
   

٥٢٦ 

 ثـم .اهللا عـىل مـن كـان مع َّألكونن فواهللا ، اسكت: فقال،يا أمري املؤمنني
 تـويف فـذكر ☺ رسـول اهللا إن ،ُما لقيـت ةُّمن هذه األِ مٌ أحدَيِ ما لق:قال
  أبو بكـرِّ ثم تويف،ُيتِ ورض،ُمتَّ وسل،ُ فبايعت، فبايع الناس أبا بكر ،ًاشيئ
،مر ُ ع فاستخلَف،ًلمة وذكر ك، ُمتّ وسـل،ُ فبايعـت،ذلككذكر ف، 

 َ فبـايع،ِةَّتِّالـس ِهطَّ الرِ األمر إىل هؤالءَ فجعل، ُمرُ عّ ثم تويف،ُيتِورض
 ميلـونَ اليـوم ي]هـم[ ثم ،ُ ورضيت،ُمتّ وسل،ُ فبايعت، عثامن ُالناس

  .)١( َعاويةُبيني وبني م

- إبراهيم بن احلجاج الن ِّ ، أنا أبو عوانه، عن خالد - بالبرصة - ييلَّ
ّ وقـال مـرة - أتـاين ]:مـرة[عن عبدالرمحن بن أيب بكرة، قـال َّاحلذاء،  َ

ٌّ عائدا، ومعه عامر، فذكر كلمة، فقـال عـيل ّأتانا عيل : -ُأخرى ً ً :
ُواهللا ألكونن مع اهللا عىل من كان، ما لقي أحد من هذه األمة ما لقيـت،  ٌّ َُ َّ

 ُ فبايعـت، أبـا بكـرُ النـاسَ فبـايع،-ً فذكر كلمة- ☺ اهللا ِّتويف رسول
 ُ فبايعـت،مرُ ع فاستخلَف،-ً كلمةَفذكر - أبو بكر ِّ ثم تويف،ُورضيت
 فبويع ، شورى -   عمر:يعني -  فجعلها ، ُمرُ عِّ ثم تويف،ُورضيت

  .اويةع ثم هم اآلن يميلون بيني وبني م، ورضيت،ُ فبايعت، عثامن

- عـن ، عن سفيان الثـوري،نا حييى بن يامنث ،امن بن أيب شيبة عث 
    ؟ِويصُ أال ت: ٍّ قيل لعيل: قال،امل بن أيب اجلعدَعن س ،األعمش

 فإن شـئت ،كُم عبادّهنإ اللهم ،ِ فأويص☺ رسول اهللا َ ما أوىص:قال
  .مَ وإن شئت أفسدهت،همَأصلحت

                                         
 .، وإسناده صحيح)١/٢٩٤(لبالذري ل» أنساب األرشاف«   )١(



 
   

٥٢٧ 

-  عن قيس  ،فيان، عن أيب هاشمُثنا س، ثنا وكيع، َإسامعيل أبو معمر
 ، بكـرى أبونََّوث، ☺] ب/٨٩[سبَق رسول اهللا : قال عيل : ِاخلاريف، قال

  .)١(  فام شاء اهللا،ٌ ثم خبطتنا فتنة، مرُ عَثَّوثل

- أيب، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، قال ُ ٍ َذكر خلف بن حوشب، : َ ُ َ َ
ٍعن أيب إسحاق، عن عبد خري،  ، ☺ َُق رسـول اهللاسب: ، قال ٍّعن عيلِ

 ،- ٌأو أصـابتنا فتنـة - ،تناطب ثم خ،¶  عمرَثَّ وثل، أبو بكرَّىلَوص
 ُن يشاءَّعم يعفو اهللا 

)٢(.  

 - أبو سعيد األشج، ثنا أبو عبدالرمحن نرض بن منصور، ثنا عقبة ُ ُ ُ ُّ عن  ٍ
ِعت مـن سم: ِ يقول يوم اجلملُسمعت عليا : قالَعلقمة اليشُكري،  ُ

ِّيف رسول اهللا   .»ِ يف اجلنةَ جارايُبريُّوالز ُطلحة «: وهو يقول،ينُذُأ إىل ☺ِ

- عـن ،فِّرَطـُ عـن م،َدينـةُنا أبـو كث ،سامةُنا أبو أث ،عمرَ إسامعيل أبو م 
 :ٍيقـول يف يشء  عيل بن أيب طالب ُسمعت : قال،رسوقَ عن م،عبيَّالش
  .هُسولَ اهللا ورَقَدَص

  ؟ ☺ ن رسول اهللاِه مَ سمعتٌ هذا يشء:ُقلت
   .)٣( ٌدعةُ خُبْرَ احل:قال

                                         
 ).١٢٨٩(وهو صحيح، وقد تقدم خترجيه برقم . من طريق وكيع به) ١١٠٧(   رواه أمحد )١(
 ).١٢٨٩(وقد تقدم برقم  .هبذا اإلسناد) ٢٤٢ (»فضائل الصحابة«، و)٨٩٥(  رواه أمحد ) ٢(
م روى وال نعلــ: ، وقــال)٥٣٧ (»مــسنده«، والبــزار يف )٨٦٤٤(» الكــربى « يفالنــسائي   رواه )٣(

 اهـ.  هذا احلديثّ به نحو املسند إالىا ينحًحديث مرسوق عن عيل 
 .ً قد روي مرفوعا»احلرب خدعة«: وقوله

 ).١٠٦٦(، ومسلم )٣٦١١(، والبخاري )١٠٣٤و٦٩٧(رواه أمحد 



    
   

٥٢٨ 

-  ،ِقيل لقيس : قالُ إسامعيل أبو معمر، ثنا ابن نمري، عن األعمش

  !ٍِّألي يشء أبغضت عليا ؟: ٍبن أيب حازما

: ِة األحزاب، إىل من يقولَّ إىل بقيعيوا مانفر: ُين سمعته يقولأل: قال
ُصدق اهللاُ ورسوله: ُله، ونحن نقول اهللا ورسوكذب ََ )١(.  

-  حممد بن محيد الرازي، ثنا جرير، عن األعمش، عن احلكـم بـن َّ ُ
ٍعتيبة، عن قيس بن أيب حازم،  ِانفـروا إىل : يقـول ليـا ُسمعت ع: قالُ

ُكـذب اهللاُ ورسـوله، : ِقيـة األحـزاب، إىل مـن يقـولوا إىل بِكذا، انفر َ
  .)٢( ُ اهللاُ ورسولهَصدق: ونحن نقول

                                         
ص  (»تارخيـه«هذا إسناد ضعيف، فاألعمش مل يسمع من قيس بن حازم كام قـال أو زرعـة يف    )١(

  اهـ.اًشيئ حازم أيب بن قيس عن األعمش يرو مـل: قال نعيم أبا سمعت: )٤٦٦
ُعن عن األعمش، عن احلكم بن عتيبة، عن قـيس بـن أيب ) ١٣٠٢ و ١٣٠١(  ورواه املصنف 

َّوإسنادها ضعيف كذلك، حممد بن محيد الرازي؛ قال فضلك. حازم دخلـت عـىل ابـن محيـد : ُ
ِّوهو يركب األسانيد عىل املتون َ  ).  ١١/٥٠٤ (»السري«.   ُ

ٍ   وقد روي هذا األثر من طرق ال ختلو أسانيدها من ضعف ُ . 
ٍ   ومتن هذا األثر خمالفة ملا أمجع عليه أهل السنة من النهي عن بغض أحد من أصـحاب النبـي  ِ ُ ُّ

وإن عمل بام عمل . 
 ِبصـحاأن ِمـا ًحـدأ َصَومـن انـتق): ٤٢ ( »ُّأصول السنة« يف عقيدته يف    قال اإلمام أمحد 

 ،اً علـيهم مجيعـَمّرتحَا حتـى يـًتبدعُكان م: هئساوَ مَ أو ذكر، كان منهٍه حلدثَ أو أبغض،رسول اهللا 
 .    بتحقيقي) ٢٣/عقيدة  (»اجلامع يف عقائد أهل السنة واألثر«اهـ  . ًه هلم سليامُويكون قلب

 ايعه فقبض وهـو يف ليب وهاجر إىل النبي ،أدرك اجلاهلية   وقيس بن حازم من كبار التابعني 
  ).٢٤/١١(» هتذيب الكامل«. ) هـ٩٨: (، تويف سنةالطريق

 .، وإسناده ضعيف)٥٧٢ و ٥٧١ (»املسند«  رواه البزار يف ) ٢(
 يونس بن أرقـم : رواه البزار بإسنادين يف أحدمها):٧/٢٣٩(» مع الزوائدجم«   قال اهليثمي يف 

  اهـ.  وبقية رجاهلام ثقات. ليس بذاك:زدي قال األ، السيد بن عيسى: ويف اآلخر،وهو لني



 
   

٥٢٩ 

- ،حدثني حممد بن محيد الرازي، ثنا جرير، عن إسامعيل بن أيب خالد ِ عن ِّ
   .  يقول مثل ذلكقال سمعت عليا : ِقيس

-  أبو كريب حممـد بـن العـالء اهلمـداين، ثنـا حممـد بـن احلـسن َ ُ
محن، عـن َاألسدي، ثنا هارون بن صالح اهلمداين، عن احلارث بن عبدالر

 مـا ، ويلـك:يقول لعبداهللا بن سـبأ ليا سمعت ع: قالُأيب اجلالس، 
 ولقـد سـمعته ،اسن النَّـِا مـًا كتمه أحـدً شيئ☺  رسول اهللاَّفىض إيلَأ

 .)١( همُ وإنك ألحد؛»اً ثالثني كذابِيدي الساعة إن بني« :يقول

- حممد بن أيب بكر املقدمي، ثنا محاد بـن زيـد، ثنـ َّ َ  أيب ا سـعيد بـنُ
ُعروبة، عن قتادة، عن احلسن، عن قـيس بـن عبـاد، قـال   ٌّقـال عـيل: َُ

ُوددت: عنه يوم اجلمل] أ/٩٠[ ُّ أين مت قِ ًبل هذا بعرشين سنَة ِ ََ
)٢(.  

-  ،أيب، ثنا عبدالرزاق، ثنا سفيان، عن األسود بن قيس، عن رجل ٍ َ ُ
ِأنه قال يوم اجلمل، عن عيل  ا ًعهد إلينا عهدَم يـ ل☺هللا  رسول اإن: َ

 َفِخلُم اسـتُ ثـ،ناِسُ أنفـِلَبـِ رأيناه من قٌه يشء ولكنَّ؛ِأخذ به يف اإلمارةن
 ، واسـتقامَ فأقـام، ُمـرُ عَفِخلُاسـت ثم ،َ فأقام واستقام، بكر وأب

  .)٣( ِهرانِِج بُينِّ الدَحتى رضب

                                         
ذم «، واهلـروي يف )٤٤٩ (»مـسنده«، وأبـو يعـىل يف )١٠١٦ (»ُّالـسنة«  رواه ابن أيب عاصم يف ) ١(

، )٣٦٠٩(مـا رواه البخـاري : ويشهد لصحة املرفوع منـه. ، وإسناده ضعيف)٦٣٦ (»الكالم
 ُاعةَّالـس ُتقوم الو. .«: ل النبي قا: من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه قال) ٧٤٤٩(ومسلم 

 .»اهللا رسول أنه يزعم همُّلُك ،ثالثني من اًقريب ابونَّذَك ونُدجال بعثُي حتى
 ).بلغ املقابلة: (من املخطوط ) ب/٨٩(   يف أعىل صفحة 

 .من طريق آخر) ١٢٧٢(وقد تقدم خترجيه برقم .  صحيح إىل عيل )  ٢(
ــسند«   رواه أمحــد )٣( ــضائل الــصحابة« و،)٩٢١ (»امل ــم يف )٤٧٧ (»ف ــن أيب عاص ــسنة«، واب  »ُّال



    
   

٥٣٠ 

- عمـرو  عـن ، قيس عن األسود بن،يكَنا رشث ،عيمُنا أبو نث ، أيب
 :]ٌّعيل[ فقال ، ٌّ عيلَحني ظهر البرصة َ يومٌجلَ خطب ر:قال ،فيانُبن سا

 َثّ وثلـ،ٍ أبو بكـرَّ وصىل،☺ رسول اهللا  سبَق،)١( ُحَشْحَّ الشُهذا اخلطيب
 .)٢(  فيها ما شاء اهللا ُ يصنع،ٌ ثم خبطتنا بعدهم فتنة،ُعمر

 - أخو أمحد بن محيد يلقبُ أبو حممد جعفر بن محيد الكويف ُ ُّ َ ٍ  ]دار[بــ : ُ
ُأم سلمة ، حدثني يونس بن أيب يعفور، عن أبيه، عن األسود بن قيس العبدي،  َ ِّ ُ

ُشهدت خ: قالعن أبيه،  ُ ِ َمد اهللا، وأثنـى فح: ِ يوم البرصة، قال ٍّطبة عيلَ ِ

 ثـم ، إليـهه اهللا َ ثـم قبـض،ِن الناسِ مَ وما عالج،☺ النبي كرعليه، وذ
 ،مواَّ وسـل،وعاهـدوا ، فبـايعوا، املسلمون أن يستخلفوا أبا بكـر رأى

ن ِمـ لعـ وفففعـل، ُيتِضـَ ور، ورضوا،ُمتّ وسل،]ُوعاهدت[ ،ُوبايعت
 فبايعه ، مرُ ع واستخلَف، اهللا عليهُ رمحة  حتى قبضه اهللاَُ وجاهد،ِاخلري

 ، ورضـوا،متَّ وبايعـت وعاهـدت وسـل،مواّ وسـل، وعاهـدوا،املسلمون
 اهللا ُه رمحـةِانـَرِ اإلسـالم بجَبَ رض حتـىِن اخلـريِفعل وفعل مف ،ُتورضي

 ! ؟ُنكـثُبيعتـي ت ُ وما بال! ؟ هلام بيعتهامَّ يوىفَ وعمرٍ أيب بكرُ فام بال،عليه

                                         
    ). ٤٧١ و٤٧٠ (»األحاديث املختارة«، والضياء يف )٢٥٢٧(، والاللكائي )١٢٥٣(

 .كان الثوري يضطرب فيه وال يثبت إسناده): ٣/١٦٥ (»تاريخ بغداد«قال اخلطيب يف 
د تكلام عـن االضـطراب فق) ٤٤٢(، والدارقطني )٢٦٣٨( البن أيب حاتم »العلل«: وانظر

 . وسيورده املصنف من طرق أخرى. الكبري الواقع يف إسناده
ْالربك وكذلك ،الصدر: )ِاجلران): (٢/٤٧٩( »غريب احلديث«قال ابن قتيبة يف   َواألصـل ،َ

  .واستقر وأقام ثبت ذاإ لليشء ذلك فقيل. َاألرض بصدره فيرضب البعري َيربك َأن :فيه
 ).٤/٣٣٢( أليب عبيد »غريب احلديث«   .بة املايض فيهاهو املاهر باخلط  ) ١(
 .، وهو صحيح)١٢٨٩(، وقد تقدم خترجيه برقم )٢٤٣( هبذا اإلسناد »فضائل الصحابة«   يف )٢(



 
   

٥٣١ 

 .اـنهمِ مٍ دون امرئَ أن ال أكونفواهللا إين ألرجو

- أيب، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أيب هاشم القاسم بن كثـري ٍ ِ ، عـن ُ
َُق رسـول اهللا سب:  قالٍّعن عيل ِقيس اخلاريف،    أبـو بكـرَّ وصـىل،☺َ

،١(  فهو ما شاء اهللاٌ ثم خبطتنا فتنة،¶  عمرَثَّ وثل(.  

- أيب، ثنا عبدالرمحن بن مهدي، عن سفيان ُ.  
َّ ثنا سفيان، عن أيب هاشم القاسم بن كثري بياع السابري، عـن ]:قال[ُوأبو نعيم  ِ ُ

  .)٢(فذكر احلديث.  . عىل هذا املنربليا سمعت ع: ِ اخلاريف، قالقيس

 -  بـن ُعن أشعث بن شعبة، ثنا منصور بن دينار، عن األعمـش، واحلـسن 
ُعمرو، وجامع بن أيب راشد، وحممد بن قيس، وأيب حصني، عن منذر الثوري،  ٍ ٍ َ

 ُّ أي:-  ٍّ عـيل-  يب ألُ قلت:قال -  ابن احلنفية :يعني - عيل عن حممد بن 
 ثـم:  قـال؟نَ ثم مـ: قلت.ٍ أبو بكر: قال ؟☺  اهللاِ بعد رسولٌالناس خري

 ؟ ثم أنت:ُ ثم قلت.ني بغريهُجيبُ أن أسأله فيُفتِ وخ،هُ بادرتم ث:قال؟ عمر 
 .)٣(  اهللا ما يشاءُ يفعل،ٌ وسيئاتٌ يل حسنات،ِن الناسِ مٌلُ أنا رج، ال:قال

- ٍد بن احلباب، ثنا سفيان الثوري، عن األسود بن قيس،  أيب، ثنا زي ُ ُ
ِ ملا فرغ من اجلب، أنه خطٍّعن عيل ٍعن رجل،  إن رسـول : ِمل، فقالَ

                                         
 ).١٢٨٩(وانظر أثر رقم . هبذا اإلسناد) ٢٤٤ (»فضائل الصحابة«، ويف )١١٠٧(  رواه أمحد ) ١(
 :قولـه :أيب قال  :- وهو املصنف - عبدالرمحن أبو قال: ، وفيه)١٠٢٠ (»املسند«    رواه أمحد يف )٢(

  اهـ. بذلك يتواضع أن أراد ):فتنة خبطتنا ثم(
 ).٢٤٤ (» فضائل الصحابةزوائد«ورواه عبداهللا يف 

 ).  ٤٦٢٩(، وأبو داود )٣٦٧١(   رواه البخاري )٣(
 مـن نحـو مـن ُوقد روي عـن عـيل ): ٤/٤٠٧ (»جمموع الفتاوى« يف   قال ابن تيمية 

ًثامنني وجها وأكثر، أنه قال عىل منرب الكوفة ّخري هذه األمة بعد نبيها: َ  اهـ .. أبو بكر : ُ



    
   

٥٣٢ 

ا رأينـاه ً ولكـن شـيئ؛ِ به يف هذه اإلمارةُا نأخذًمل يعهد إلينا عهد ☺اهللا 
ن ِ فمـًن خطـأُ وإن يكـ، اهللا َ فمـن؛اً فإن يكن صواب،ناِسُ أنفِن قبلِم
 ُة رمحـِسبيلهــ]ِلـ[ حتى مىض ،َ فأقام واستقام؛ ينا أبو بكرِ ول،ناِسُفأن

 َى رضبَّ حتـ،َ واسـتقامَ فأقـام،هِن بعـدِ مـ ُم ولينا عمـرُ ث عليه،اهللا
   . عليه اهللاةه ثم مىض رمحِرانِِجاإلسالم ب

- ،أبو بكر بن أيب شيبة، ثنا أبو داود احلفري، عن عصام بن النعامن ُّ ِ َ َ 
ٍعن سفيان، عن األسود بن قيس،  ِ ُعن عمرو بن سفيان، قالُ ٌّخطب عيل : َ

 ]مل يعهد إلينـا يف هـذه ☺إن رسول اهللا : ِ يوم اجلمل، فقال]الناس 
 َفأقام ، أبا بكر َفِأي أن نستخلَّن الرِم  حتى رأينا، بهُا نأخذً شيئِةَاإلمار

أي أن َّن الـرِ رأى مـ ٍم إن أبـا بكـرُ ثـ،ِبيلهَسـ ]لـ[  حتى مىض،واستقام
ثـم إن  ،هِانـَرِين بجِّ الـدَ حتـى رضب؛َفأقام واسـتقام مر ُ عَفِيستخل

   .َّحبأ يقيض اهللا فيها ما ٌورُ فكانت أم،ا طلبوا هذه الدنياًأقوام
بـن أخـي خالـد بـن أخـي ا :عامن بن الـنُُّ عصام:قال أبو عبدالرمحن

  .)١( ت بذلكُخربُ أ،ُّإسامعيل بن أيب خالد البجيل

- نـا ث ،عـيمُنـا أبـو ن، ثمـيصِفيان الطائي احلُ حممد بن عوف بن س
ل ُجـَ رَ خطب: قال،فيانُمرو بن سَعن ع ،ٍ عن األسود بن قيس،رشيك

َ ظفرَ حنيِيوم البرصة
 ،ُحَحـشّ هذا اخلطيب الش:  فقال عيل، ٌّعيل 

بطتنـا  ثـم خ، مـرُ عَثَّ وثلـ، ٍى أبو بكر وثنَّ،☺  رسول اهللاسبَق
  . فيها ما يشاء اهللاُُ يصنع،بعدهم فتنة

                                         
عاصـم بـن الـنعامن : (، إنام هو)عصام بن النعامن): (٣/١٦٥ (»تاريخ بغداد«   قال اخلطيب يف )١(

 ).ابن أيب خالد ابن أخي إسامعيل بن أيب خالد



 
   

٥٣٣ 

 - عن سفيان، ، وأنا أبو عاصم،- ٌ ثقة -   أبو حييى حممد بن عبدالرحيم ُ
 . ُعن األسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو بن سفيان، عن أبيه

َوجود أبو عاصم أقام إسناده، : قال عبداهللا َ  ] أ/٩١[ خطـب عـيل: قـالَِّ
  . رأيناهٌام هو رأيَّ وإن،اً مل يعهد إلينا يف اإلمارة شيئ☺إن النبي : فقال

 -  أيب، ثنا وكيع، ثنا األعمش، عن عمرو بن مرة، عن أيب َّ ُ ِالبخـرتي، َ

ُلـك هي: قـال عـيل : ، قال-َّ شك األعمش -أو عن عبداهللا بن سلمة، 
َّفـي رج ٍحمب مفرط، ومبغض مفَرت: ِالنِ ُ ُ ٌُ ُِ ٌِ ِ ٌّ )١(.  

- أيب، ثنا وكيع، عن شعبة، عن أيب التياح، عن أيب السوار، قـال َّ ََّّ َّ ُ :
ٌليحبني قوم حتى يدخلوا النار يف حبي، وليبغضني قـوم : ٌّقال عيل  ٌُ ِ ُِ ِّ ُ ُّ ُ

ُار يف بغيض حتى يدخلوا الن َ
)٢(.  

- سمعت : ُ أيب، ثنا وكيع، عن نعيم بن حكيم، عن أيب مريم، قال
َّهيلك فـي رجالن: ، يقولعليا  ِ ٌمفرط غال، ومبغض ق: ُ ُ ٍُ ٌ   .)٣( ٍالِ

 -آدم، ثنـا مالـك بـن مغـول، عـن أكيـل، عـن  حدثني أيب، ثنا حييى بن ٍ ُ ِ

ٍّل عيل أتدري ما مث: ، فقالُقيت علقمةل: َّالشعبي قال ُ يف هذه األمة ؟ َّ  
   ؟ وما مثله: قلت: قال
ِّوم حتـى هلكـوا يف حبـه، ه قـَّبـ؛ أحعيسى ابن مـريم  مثل: قال ُ ٌ

ِه قوم حتى هلكوا يف بغضهوأبغض ُ َُّ ٌ .  

                                         
 ).١٢٤٠(، وقد تقدم خترجيه برقم ، وهو صحيح عن عيل )٩٥١ (»فضائل الصحابة«   )١(
 »ُّالـسنة«، وابن أيب عاصـم يف )٣٢٧٩٦(، وابن أيب شيبة )٩٥٢ (»فضائل الصحابة«   رواه أمحد )٢(

 . ، وإسناده صحيح)١٠١٧(
 ).١٣٢٢(، وسيأيت نحوه برقم )١٢٤٠(، وقد تقدم خترجيه )٩٦٤ (»فضائل الصحابة«   رواه أمحد )٣(
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-  أيب، ثنا حييى بن آدم، عن رشيك، عن سعيد بـن مـرسوق، عـن ٍ َ
ٍمنذر الثوري،   ما : فقال، اهنم ذكروا عنده عليأ :ثيمُبيع بن خَّعن الرُ

 ومل أرهـم ،ابـُه ح لـَّشـدأه ُّبـِ وال حم،اًغـضُ له بَّشدأه ُبغضُا مً أحدُرأيت
  «  ¼  ½  ¾   ¿    M  À  :لا قـ  واهللا،جيدون عليه يف حكمـه

ÁL ]١( ]٢٦٩ :البقرة(.  

-  أيب، ثنا ابن نمري، ثنا األعمـش، عـن عمـرو بـن مـرة، عـن أيب َ َُّ ُ ٍ

ٌأتى رجل ع: قالَالبخرتي،    . ُ، قد كان يقع فيهُ يمدحهليا َ
ُتقول، وإين ألخري مما يف نفسكما أنا كام : ٌّيل فقال ع َ ِّ )٢( .   

-  ،أيب، ثنا ابن نمري، ثنا األعمش، عن عمرو بن مرة َّ ُ َ عن ابـن أيب ُ
ٍّاس يف عـيلُذكر عنده قول النـ: ليىل، قال ِ قـد : ، فقـال عبـدالرمحن

ُجالسناه، وحدثناه، وواكلناه، وشاربناه، وقمنا لـه عـىل األعـامل؛ فـام  َّ
ِّابن عم: ًشيئا مما تقولون، أوال يكفيكم أن تقولواسمعته يقول   رسـول ُ

  .)٣( ؟ اًد بدرِ وشه،ضوانِّ بيعة الرَدِ وشه،هوختنُ، ☺اهللا 

-  ،يف كتاب أيب بخط يده ِ ِّ وكيع، عن ثنا : -ُ وأظني قد سمعته منه -ِ
 مـثيل يف : قـال، ٍّعن عـيل ، عن زاذان، عن عثامن بن أيب اليقظان،ٍرشيك

  :م صلوات اهللا عليهة كمثل عيسى ابن مريُّمذه األه

   . فهلكت؛ِهِّبُ فأفرطت يف ح،ٌ طائفةُتهَّبَأح

                                         
ُأحدا مبغضيه أشد له بغضا، وال حمبيه أشد له حبا : (..ولفظه، )٩٧٣( ألمحد »فضائل الصحابة«  ) ١( ً ً.(..  
 .، ويف إسناده انقطاع، فإن أبا البخرتي مل يسمع من عيل )٩٨٢( ألمحد »فضائل الصحابة«  ) ٢(
 .، وهو صحيح)٣٢٧٥٨(، وابن أيب شيبة )٩٨٢( ألمحد »فضائل الصحابة« )  ٣(
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   . فهلكت؛هِغضُ فأفرطت يف ب،ٌ طائفةُوأبغضته

  .)١(  فنجت؛ِهِّبُح ]ب/٩١[  فاقتصدت يفٌته طائفةَّوأحب

-  ،عن احلسن، ، - وهو إرسائيل-ُ أيب، ثنا سفيان، عن أيب موسى
°  ±  M  ¶  µ  ´  ³  ²  :ينـا واهللا نزلـتف: ، قالٍّعن عيل 

    º   ¹  ¸L ]٢(] ٤٧:احلجر( .  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 ).٤٧٤ (»ُّالسنة«، وحرب الكرماين يف )١٠٢٥( ألمحد »فضائل الصحابة«  ) ١(
 .=، وإسناده منقطع؛ واحلسن البرصي مل يسمع من عيل )١٠١٨( ألمحد »فضائل الصحابة«   )٢(

 »الكبـري«، والطـرباين يف )٥٥٦و٥٥٥(، واخلـالل )٧٥٨ (»فضائل الصحابة«ويشهد له ما يف   
 .  نحوه الرشيد عن عيل عن عبدالرمحن بن) ١/٧٩(
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  ]ذكر األئمة والخالفة والتفضيل بينهم[
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  أيب عن األئمة ؟ َّ  

  . ٌّ ثم عثامن، ثم عيل يف اخللفاءُأبو بكر، ثم عمر،: فقال

- ُأما يف التفضيل فأقول:  أيب يقول َّ َّ :  

ُّد كنـا نعـ: [ٌّ، ثم عيل؛ قول ابن عمـر  عثامنُأبو بكر، ثم عمر، ثم
   . وعثامن،عمرو ،ٍ أبو بكر:قولن ف،ٌّ حي☺ورسول اهللا 

   .)١(يف اخللفاء  ╚ وعيل

                                         
 .، واحلديث يف البخاري وسيأيت)٥٨٧و٥٠٧و٥٧٢(، واخلالل )٣٣٦٤(  مسائل الكوسج ) ١(

ل ّفـضُ وال ي،ب أصـحاب رسـول اهللا ُ عبداهللا عن رجل حيـو أبُسئل) ٥٠٩(اخلالل    وعند 
 .ن اخللفاءِ ماعليثامن وُمر وعُل أبا بكر وعّفضُنة أن يُّ الس: قال ؟همّبُ وهو حي،بعضهم عىل بعض

 يكون ؛ثامنُ ومل يقل ع، وسكت، أبو بكر وعمر: من قال: أليب عبداهللايل ق)٥١٠(    وعند اخلالل
 .نةُّا يف السً ال يكون تام: يعني !!نةُّا يف السً يكون تام: وقال،فأقبل يتعجب؟ نة ُّا يف السًتام

ا عىل أيب بكر فقـد طعـن عـىل  عليَمَّ من قد:ئل عن التفضيل فقالُوس) ٥١٤ (-ً أيضا -  وفيه 
مه عىل َّ ومن قد، وعىل أيب بكر رسول اهللا  عىل فقد طعن؛مه عىل عمرَّدَ ومن ق،رسول اهللا 

 . وعىل املهاجرين واألنصار،ورىُّ وعىل أهل الش،وعىل عمر،  فقد طعن عىل أيب بكر؛عثامن
   ؟ا عىل عثامن قدم علي سألت أبا عبداهللا عمن:براهيمإإسحاق بن قال ) ٥٢٦(وفيه 
  .له النبي َّ ومن فض، نبدأ بام قال أصحاب النبي ،وءُ هذا رجل س:فقال
   ؟ ٍّل عثامن عىل عيلِّئل عن الرجل ال يفضُن أبا عبداهللا سإ : إسحاققال) ٥٥٩(وفيه 

ضل  فنن عثامأ مل يكن بني أصحاب رسول اهللا اختالف ،ٍّل عثامن عىل عيلَّفضُ ينبغي أن ن:قال
 ويف ، هـذا يف التفـضيل،ثـم نـسكت،  نقول أبو بكر وعمر وعثامن: ثم قال، رمحهام اهللاٍّمن عيل
 وعـىل ذا كـان ، عـىل هـذا الطريـق، وهذا يف اخللفـاء، وعيل، وعثامن، وعمر، أبو بكر:اخلالفة

 .أصحاب النبي 
قدمت املدينة : البإسناده عن محاد بن زيد، عن أيوب ق) ٥٠٧( حلرب الكرماين »ُّالسنة«ويف 



 
   

٥٣٧ 

- ُواخلالفـة عـ:  أيب يقول ُا روى سـفينة، عـن النبـي ىل مـِ َ:☺ 
 مـا قـال :اً اخلـربين مجيعـُلِ ونستعم،)١( »ًتي ثالثون سنةَّمُ يف أُالفةِاخل«

  ]َمرُ وما قال ابن ع،ُسفينة

 ، وعدلـه،ه القـديمِ وإسـالم،هِ وصـهر، لقرابته؛ٍّ بعيلَعَّ من ربُيبِوال نع
 ،ملـؤمنني أمـري ا:وهَّ سـم]الذين كانوا معـه[ ☺  رسول اهللاَوأن أصحاب
عتـب ُ ثـم مل ي، املؤمننيَ أمري:يِعُ ود،اس بالنََّّ وحج،َمَجر و،َوأقام احلدود

                                         
القاسم بن حممد، وسليامن بن يسار، وغريهم، فام اختلف عىل أحد منهم : والنَّاس هبا متوافرون

 .وذاك رأي أيوب، وهو رأينا: قال محاد بن زيد. أيب بكر، ثم عمر، ثم عثامن: يف تقدمة
تفضيل  يف البعد أن ذكر الروايات الكثرية عن اإلمام أمحد ) ١/٣١٧ ( قال اخلالل 

 ، وهو املشهور عنه، وعثامن، وعمر،أبو بكر:  الذي هو مذهبه مذهب أمحد بن حنبل :قال
 ،قولكم يف الرتبيع بعيل  لست أدفع:بيدُوغريه أنه قال لعاصم وأيب ع وقد حكى املروذي 
 ؛ عيل: ومن قال: أنه قال،نهِ وقريب من س،ة كبار يف سنهّا مجاعة رؤساء أجلًوحكى بعد هذا أيض

  .نةُفهو صاحب س
  . وعيل:محد بن أيب احلواري أنه قالأوحكى عنه 

 ألنه إمام الناس ؛ حيب أن يأخذ عنه أهل الشام ما يتقلدونه عنه يف ذلكـموإنام هذا عندي أنه ل
 ألن ؛ التوسط من القولّ فلم حيب أن يؤخذ عنه إال، مل ينكر ذلك أحد من الناس،كلهم يف زمانه

 نحو فيان الثوري ُ وقد كان من س، كام يغايل أهل الكوفة يف عيل، عثامنام يغالون يفّأهل الش
دث يف ُ فلم حي. ٍّ ويف عيل، يف النبيذ: قيل ؟ يف أي يشء هم مشتهرون به: قال،هذا ملا قدم اليمن

 ،ا للعامةً وختتار ما تراه صواب، فالعلامء هلا بصرية يف األشياء،ذلك بحديث إىل أن خرج من اليمن
 ففي الرواية عنهام كنحو ،بن احلارث  وبرش وحييى بن معني ،كل هذا القول صحيح جيدو

 ،عـثامن( : وحكى عنه مرة يقولـون،)وعثامن( : مرة يقولون، يكرر عنه،الرواية عن أيب عبداهللا
 :أنه من قال:  والذي نذهب إليه من قول أيب عبداهللا ، وكل هذا صحيح عىل ما قالوا،)وعيل

 ومن ،تباع هلا وهو الذي العمل عليه يف رواية األحاديث واال، فقد أصاب،عمر وعثامنأبو بكر و
 اهـ. ، وباهللا التوفيق فصحيح جيد ال بأس به أبو بكر وعمر وعثامن وعيل :قال

 ).١٣٨٠(خترجيه برقم    سيأيت )١(
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  .)١(  من اتباعهم احلقن مىضَ وكل ما كان عليه م،ِالعدلـه بِعليه يف قسمت

-  أيب :وعـيل ،َ وعـثامن،َرَمـُ وع،ٍ عن التفضيل بني أيب بكر 
  ؟ رضوان اهللا عليهم 

   .ِن اخللفاءِابع مَّ الرٌّ وعيل،ُ وعثامن،ُرَمُ وع،ٍ أبو بكر:فقال

   ! ؟ٍ ليس بخليفة]نهإ[ :ا يقولونً إن قوم: أليبُقلت

   . رديءٍ سوءُ هذا قول:قال

 ، املـؤمننيَ يـا أمـري: كـانوا يقولـون لـه☺رسول ال ُ أصحاب:وقال
   ؟ليفةخل َّ فيكون هذا إال،َ ورجمَع، وقط،َّم وقد حجُهبِّكذفنُأ

  

  

  

  

  

  

  

                                         
 ..)و٦٣٩و٦٣٠و٦١٣و٦٠٥(وعن غريه . من طريق املصنف) ٦٤٠و٥٩٢(   اخلالل )١(

 ).١٣٧٩( سيأيت برقم ث سفينة وحدي



 
   

٥٣٩ 

ل عمن قالئس:   

  ¶ مر عة بعد نبيها أبو بكر ثممخير هذه األُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  عن ابـن  ، عن أبيه،ٍبن أيب صالح هيلُنا سث ،نا أبو معاويةث ،أيب
 :نتـوافروُ وأصـحابه م،ٌّ حـي☺ ورسول اهللا ُّ كنا نعد: قال، مرُع

   .)١(  ثم نسكت، وعثامن، وعمر،ٍ بكر)]أبو[(

 - عن ابـن عمـر  ،ٍسيدأبن   عن عمر،شام بن سعدِ عن ه،نا وكيعث ، أيب
ثـم عمـر،ٍبكـر )]وأبـ[( :ِ الناسُخري :☺ يف زمن النبي ُا نقولن ك: قال  

¶ .  
 - وأبـو طالـب عبـداجلبار بـن عاصـم ، أبو صالح احلكم بن موسى 

 ،ٍ عن نافع،نا حييى بن سعيدث ،-   ابن عياش:يعني -  نا إسامعيلث : قاال،سائيَّالن
 هـذه َ أن خري☺  عىل عهد رسول اهللاُ كنا نتحدث:قال عن ابن عمر 

  . رمحة اهللا عليهم، ثم عثامن،مرُ ثم ع،ٍ أبو بكر:☺ ة بعد نبيهاَّاألم

-  اسـم، حـدثني أيب،  محزة أبو الق]أيب[ُ أيب، ثنا برش بن شعيب بن
كنـا :  بن عمر، قـال]أن عبداهللا[ : أخربين سامل بن عبداهللاُّعن الزهري،

ُأفضل أمة: ٌّي ح☺ اهللا نقول ورسول أبـو بكـر، : َبعده ☺رسول اهللا  ُ
  .  ╚ ثم عمر، ثم عثامن

                                         
 ). ٣٦٩٧ و ٣٦٥٥(، والبخاري )٥٨ (»فضائل الصحابة«، ويف )٤٦٢٦(  رواه أمحد ) ١(

 ،بكر أبو :اهللا رسول عهد عىل نقول كنا :عمر ابن عن ،نافع عن) ٤٧٧( للخالل »ُّالسنة«  ويف 
 .  وإسناده صحيح. علينا ينكره فال بيالنّ ذلك ويبلغ ،ثامنُوع ،مرُوع



    
   

٥٤٠ 

 -  ُاخلزاعي، منصور بن سلمة، أنا عبـدالعزيز بـن [ أيب، ثنا أبو سلمة ُ
عن ُعن عبيداهللا بن عمر، ] أ/٩٢[، - املاجشون :  يعني-  ] سلمةعبداهللا بن أيب

  بعد النبـيُلِعدَال ن ☺ِكنا يف زمن النبي : ، قالعن ابن عمر نافع، 
  .  ╚ َ ثم عثامن، ثم عمر،ٍ بأيب بكر☺

 -  نـا ث ،ارَّ بـن عبـداجلبار العطـُنا العـالءث ،ورقيَّمحد بن إبراهيم الدأ
 كنا : قال، عن ابن عمر ، عن نافع،َمرُبيداهللا بن عُن ع ع،مريُاحلارث بن ع

 .╚  وعثامن، وعمر،ٍ أبو بكر:ّ حي☺ ورسول اهللا ُنقول
-  ،سويد بن سـعيد اهلـروي، ثنـا عمـر بـن عبيـد ُ ُ  ولـيس هـو -ُ

:  قـالعن أيب هريـرة ُ، عن سهيل بن أيب صالح، عن أبيه، -َّالطنافيس 
ِخري هذه األمة بعـد : - متوافرون ☺اهللا وأصحاب رسول  -ُّد  نعاكن ّ ُ ُ
  . ¶ ٍأبو بكر، وعمر: ☺ها نبي
-  حدثنا حجني- من أهل مرو -َ حممود بن غيالن ُ َ بن املثنى، ثنـا  ُ

 ، عـن ابـن عمـر ، عن نـافع،بيداهللاُ عن ع، املاجشون]بن[ العزيزعبد
 ويبلـغ ، ن وعـثام، و عمـر،ٍ أبو بكر:☺ كنا نقول عىل عهد النبي :قال

 . فال ينكره علينا☺ذلك النبي 

 - وهو احلارث : ُ حممود بن غيالن، ثنا العالء بن عبداجلبار، ثنا أبو عمري
ُبن عمري، عن عبيداهللا، عن نافع، ا  عىل عهد كنا نقول: ، قالمر عن ابن عُ

  .╚ ٍأبو بكر، و عمر، وعثامن : ☺رسول اهللا 

  - سلمة بن شبيب، ثنا مروان بن حممد الطاطري، ثنا  أبو عبدالرمحن َّ َ
ُل ُكنا نفـض: ن ابن عمر عُسليامن بن بالل، ثنا حييى بن سعيد، عن نافع، 

ُ ال نفـضل ، ثم╚ٍأبا بكر، وعمر، و عثامن  : ☺عىل عهد رسول اهللا  ِّ ُ



 
   

٥٤١ 

  .ًأحدا عىل أحد

- ُلعمـري، عـن َّ سلمة، ثنا مروان الطاطري، ثنا عبداهللا بن عمر ا
 أن ☺ رسـول اهللا ما كنا نختلف يف عهد: ، قالُعن ابن عمر نافع، 

 ، عمـر: ٍ بعـد أيب بكـرَأن اخلليفة و،ٍأبو بكر ☺َاخلليفة بعد رسول اهللا 
  .)١( أمجعني ╚ عثامن : َ بعد عمرَوأن اخلليفة

 -  ُالوليد بن شجاع، ثنا الوليـد بـن مـسلم، عـ ]َّمهام السكوين[ أبو ن ُ
ُاألوزاعي، حدثني جرس بن احلسن، عن نافع،  كنا :  قال،عن ابن عمر َ

ُنفضل عىل عهد رسول اهللا  ِّ ، ثـم ╚ٍأبا بكر، وعمر، وعثامن : ☺ُ
ًال نفضل أحدا عىل أحد ُُ.  

-  عن  ،]ب/٩٢[ُ أيب، ثنا وكيع، عن سفيان، عن جامع بن أيب راشد
ِمن خري الناس بعـد رسـول: يبُ قلت أل]:قال[عن ابن احلنفية، ٍمنذر،  ُ  اهللا َ

  . أبو بكر:  ؟ قال☺
  ثم من ؟ : ُقلت
  . مرثم ع: قال

  فأنت ؟ : قلت: ]قال[
  . من املسلمنيُأبوك بعد رجل: قال

 -  ،أيب، ثنا عبدالرمحن بن مهدي، ثنا سفيان، عن جامع بن أيب راشـد ُ
ُقلـت  ]:قـال[حلنفية، بن ااعن حممد ، - ًمنذرا الثـوري:  يعني- عن أيب يعىل 

ٌاس خري بعد رسول اهللا ، أي النيا أبت:  لعيل بن أيب طالب     ؟☺ِ

                                         
، وإسناده ضـعيف، ولفظـه خمـالف ملـا ثبـت )٦٣ (»زوائد فضائل الصحابة«  رواه املصنف يف ) ١(

 .يف الصحيح



    
   

٥٤٢ 

  . ٍأبو بكر: قال

  . ثم عمر: َثم من ؟ قال: قلت

ثم أنـت : قلت: عثامن، قال: َثم من ؟ فيقول: ُفخشيت أن أقول: قال
ِثم رجل من ال: ؟  قال ِيا أبت ٌ   . مسلمنيـََّ

- قـال، عن عبدالرمحن بـن أيب لـيىل،صنيُنا حث ،شيمُنا هث ، أيب : 
 َ خريَّنإ أال : ثم قال، وأثنى عليه، اهللاَدِمَ فح،مر بن اخلطاب ُخطب ع

َّهذه األمة  ي ِوى هذا بعد مقامِ فمن قال س، أبو بكر:☺ بعد رسول اهللاُ
   .)١( فرتيُعليه ما عىل امل ،ٍفرتُهذا فهو م

 - ُر، ثنا شعبة، عن حصني،  أيب، ثنا حممد بن جعف  أيب لـيىل، عن ابنُ
  . ¶  يف أيب بكر، و عمر)٢(تدارؤا : قال

ِفقال رجل من عطارد ٍ من أيب بكرُعمر أفضل: ٌ ِ .  
  . ُبل أبو بكر أفضل منه: ُاجلارودفقال 

ُفبلغ ذلك عمر: قال َ رضبـا بالـدرة، حتـفجعـل: ، قـال َّ ِِّ َّ ً َى شـغر َ َ َ
ٍأبو بكر : ثم قال عمر. إليك عنِّي: ِارود فقال، ثم أقبل إىل اجل)٣(َبرجليه 

  .  يف كذا وكذا☺ِاس بعد رسول اهللا كان خري الن

                                         
 .ابن أيب ليىل مل يسمع من عمر : ، ويف إسناده انقطاع)١٨٩ (»فضائل الصحابة«   رواه  أمحد يف )١(

 .نحوه عن عيل ) ١٢٩٠(وقد تقدم   
  عمـر أن، عامر عن، مطرف عن، عيينة ابن دثناح) ٣٢٦٠٣( ابن أيب شيبة »مصنف«   ويف 

  .  وإسناده منقطع.أربعني جلدته ّإال بكر أيب عىل فضلني بأحد أسمع ال :قال
  ).١٤/١١١( »هتذيب اللغة« .من دارأت وهي املشاغبة واملخالفة): تدارؤا   ()٢(
  ).٨/٤١( »للغةهتذيب ا«  . شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول: يقال:قال الليث   )٣(



 
   

٥٤٣ 

ُا عليه ما نقيم عىل املَمن قال غري هذا أقمن: ثم قال عمر ُ   . )١(ي فرتُ
-  أيب، ثنا ابن عيينة، عن زائدة، عن عبدامللك بن عمري، عن ربعي ِ ُ َُ
ٍبن حراش، ا ِاقتدوا باللـذين «:  قال☺، أن النبي ُعن حذيفة ِ  ]ِمـن[َّ

َأبو بكر وعمر : ِبعدي ُ ٍ¶«) ٢(.  

- ٍيد بن كاسبُ وحدثنا يعقوب بن مح،برييُّصعب بن عبداهللا الزُ م 
 عن عبدامللك ، عن سفيان الثوري، حدثنا إبراهيم بن سعد:قاال - بمكة -
 ذيفـة بـن الـيامن ُحعـن  ،ٍراشِحبعي بن ِ عن هالل موىل ر،مريُبن عا
 أبـا :يعنـي - .»يِن بعـدِ مِذينَّوا باللُدـاقت« :☺ قال رسول اهللا :الـق

  .-¶ َمرُ وعٍبكر
-  ،ٍثنا أبو خيثمة زهري بن حرب[ أيب ُ ُ، ثنا سفيان بن عيينـة، عـن ]َ ُ

قـال :  يقـولُسـمعت الـشعبي: ُخالد بن سلمة شيخ مـن قـريش، قـال
ٍحب أيب بكر و: رسوقَم ُّ ُّعمر، ومعرفة فضلهام من السنُ َِ ُ   ] أ/٩٣[. )٣( ةُ

                                         
الصارم املسلول عـىل شـاتم « يف قال ابن تيمية ). ٣٩٦ (»فضائل الصحابة«  رواه أمحد يف ) ١(

 .ثم ذكره ... ليىل أيب ابن عن صحيح بإسناد أمحد اإلمام وروى): ٣/١١٠٦(» الرسول
 ،)٩٧( ، وابن ماجـه)٣٨٠٥ و ٣٦٦٢(، والرتمذي )٢٣٣٨٦و٢٣٢٧٦و٢٣٢٤٥(   رواه أمحد )٢(

 . ، وغريهم)٤٥٤(ميدي واحل
، ، وأيب هريرة بكرة وأيب عمر، وابن الدرداء، وأيب وأنس، حذيفة،    وهذا احلديث مروي عن

ًومنهم من يرويه خمترصا كام يف هذه الرواية، ومنهم من  يرويه بزيادة كام ستأيت يف احلديث رقم 
 .وهو حديث صحيح بمجموع طرقه).  ١٣٤٧(

 اهـ . عن حذيفة بأسانيد جياد تثبتوهو يروى :  قال العقييل
: ، وقـال)٣/٧٥(، واحلـاكم )٦٩٠٢(ابن حبـان : وصححه. حديث حسن:   وقال الرتمذي

 . ووافقه الذهبي...  ما روي يف فضائل الشيخني ّهذا حديث من أجل
م يـسمع سـفيان ـ ول: أيبقال:  عبداهللاقال( :وزاد فيه) ١٠٢٦( ألمحد »العلل ومعرفة الرجال«   )٣(



    
   

٥٤٤ 

-  ،زهري بن حرب، ثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن عبدامللك بن عمري ٍ ُ ُ
ِعن موىل لربعي بن ح : ☺قـال رسـول اهللا : قال، ُعن حذيفة ٍراش، ِِّ

َاقتدوا باللذين من بعدي« ِ ُ يشري إىل أيب بكر وعمر-. َّ واهتدوا هبدي  .-ُ
ٍر، ومتسكوا بعهد ابن أم عبدَّعام ِّ َُّ ِ َ ٍ«)١( .  

- عن حبيب،لَغوِنا مالك بن مث ،ليامنُنا حييى بن آدم بن سث ، أيب ِ 
 .ب  عن عيل بن أيب طالٍ خريِ عن عبد،بن أيب ثابتا

  . ُوعن الشعبي، عن أيب جحيفة، عن عيل
َوعن عون ابن أيب جحيفة، عن أبيه،  ُخـري هـذه : ه قـالأن:  ٍّعن عيلُ

ُبو بكر، وخريها بعد أيب بكرأ: ☺ِاألمة بعد نبيها  ُعمـر، ولـو شـئت : ٍ
ُلسميت الث   .)٢(الث َّ

                                         
 اهـ).  خالد بن سلمة الفأفأ: يقال: قال أيب. هذا احلديثّمن خالد بن سلمة إال

 ).٢٣٢٢(، والاللكائي )٣٢٦٠٠( ابن أيب شيبة »مصنف« و
   .نحوه عن ابن مسعود، واحلسن، وطاووس، والشعبي وغريهم) ٧/١٢٣٧(وعند الاللكائي 

               ).١٣٤٤(تقدم خترجيه يف احلديث رقم    )١(
 ).٢٣٢٢(، والاللكائي )٣٢٦٠٠( ابن أيب شيبة »فمصن« و

   .نحوه عن ابن مسعود، واحلسن، وطاووس، والشعبي وغريهم) ٧/١٢٣٧(وعند الاللكائي 
 .  ، وإسناده صحيح)٤٥ (»الفضائل«، و)٨٧٩ (»املسند«  رواه أمحد يف ) ٢(

 النقل عن أمري املؤمنني ون بام تواتر بهُّقرُوي): ١١٧ (»العقيدة الواسطية« يف قال ابن تيمية 
ثـون ّثلُ وي، ثـم عمـر، أبـو بكـر: خري هذه األمة بعد نبيها: من أن؛ وغريهطالب أيب  بن عيل

عـىل تقـديم  ╚ وكام أمجع الصحابة .كام دلت عليه اآلثار ╚ بعون بعيلِّرُ وي، بعثامن
 بعد اتفاقهم عىل ¶ نة كانوا قد اختلفوا يف عثامن وعيلُّن بعض أهل السأ مع ،عثامن يف البيعة

 ،ام قـوم عليـّ وقد.عوا بعيلَّ أو رب، وسكتوا، عثامنٌ قومَمَّ فقد ؟فضلأ بكر وعمر أهيام تقديم أيب
 - وإن كانت هـذه املـسألة  ثم عيل، تقديم عثامن:نة عىلُّمر أهل السأ َّ لكن استقر. توقفواٌوقوم

 لكن .نةُّهل السألف فيها عند مجهور  املخاُلّضلُصول التى يُ ليست من األ- مسألة عثامن وعيل



 
   

٥٤٥ 

-  ،منصور بن أيب مزاحم، ثنا خالد الزيات َّ ِ حدثني عـون بـن أيب ُ
َكان أيب من رشط عيل: ُجحيفة، قال ُ ِ َّحدثني أيب ، وكان حتت املنرب، ف

َأنه صعد املنرب ِ َد اهللا، وأثنى عليه، وصىل عىل ، فحم- عليا : ي يعن- َ
ِ هذه األمة بعد نبيهاخري: ، فقال☺النبي  ّ ُمـر ع: ، والثـاينٍأبو بكر : ُ
حيث أحب اخلريُعل اهللاجي: ، وقال َّ ُ.  

-  ُعمرو بن حممد بن بكري الن بن ايونس ُاقد أبو عثامن، ثنا عيسى بن َ
حـدثني أبـو :  يقـولَّسمعت الـشعبيرهم، ِ د]ابن[ إسحاق، حدثني ]أيب[

َمع عجحيفة أنه س  مة بعد نبيهـاُ هذه األِكم بخريُ أال أخرب:يقول ا ليِ
  .¶  وعمر،ٍ أبو بكر: ؟ ☺

-  يعنـي– عمرو بن حممد، ثنا عيسى بن يونس، ثنا أيب، عن أبيه  :
َ عن رجل من-أبا إسحاق 

ُشـئت ولو : ، مثلهٍّعن عيل أصحاب عيل،  
ُأن أسمي الثالث لسميته َّ ِّ ُ )١(.  

                                         
 بـأن اخلليفـة بعـد : وذلك أهنـم يؤمنـون. مسألة اخلالفة:ضلل املخالف فيها هيُاملسألة التى ي

 ؛ من هـؤالء األئمـةٍ ومن طعن يف خالفة أحد، ثم عيل، ثم عثامن، ثم عمر، أبو بكر:رسول اهللا
 اهـ. فهو أضل من محار أهله

 :ا وأكثـرً من نحو ثامنني وجه  عن عيليوقد رو): ٤/٤٠٧(» جمموع الفتاوى«وقال يف 
 اهـ .  خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر وعمر:نه قال عىل منرب الكوفةأ

 .  هاهنا بعض هذه الروايات عن عيل وسيورد املصنف : قلت
 ). ٤٢ (»زوائد الفضائل«   رواه املصنف يف )١(

 ،نبيها بعد األمة هذه خري :يقول  اعلي سمعت :، قالجحيفة أيب عن) ٨٨٠(  وروى أمحد 
 .بالثالث حلدثتكم شئت ولو ،¶ وعمر بكر أبو

ِّقلـت لـزر بـن : عن عاصم بن أيب النَّجود قال: بإسناده) ٥٠١( حلرب الكرماين »ُّالسنة«  ويف 
ٍحبيش ٌّمن عنى عيل بالثالث ؟ فقال زر: ُ َِ ِ َّ ُكان عيل خريا من ذلك، وأقرأ لكت: ٌّ ِ

ً ِاب اهللا من ذلـك، ٌّ ِ



    
   

٥٤٦ 

-  أبو صالح هدية بن عبدالوهاب اخلراساين ُ ، ثنا حممـد - بمكة-َ
ِبن عبيد الطنافيس، ثنا حييى بن أيوب البجيل، ا َّ وهـب عـن ، ]عن الشعبي[ُ

ّمن خري هذه األمة بعد:  فقال،ٌّخطبنا عيل : ُّالسوائي، قال َُ    ؟ ☺ نبيها ُ
 أنت يا أمري املؤمنني: ناقل .  

ُال، خري هذه األمة بعد ن:     قال ُا نبعد ا كنٍأبو بكر، ثم عمر، وم: ☺ّبيها ُ
َأن السكينة تنطُق عىل لسان عمر  َّ  .  

-   ُعمرو بن حممد الناقد، ثنـا سـفيان، عـن ابـن أيب خالـد، عـن
 بعد ِةَُّم هذه األُ خري:يقول  اسمعت علي :حيفة قالُأيب جَّالشعبي، عن 

  . ¶  وعمرٍ أبو بكر:☺ نبيها

 - موسى ثنـا شـهاب بـن خـراش، ثنـا ] ب/٩٣[  أبو صالح احلكم بن ِ ِ

ُاحلجاج بن دينار، عن حصني بن عبدالرمحن،  ُ ى كنـت أر: ُعن أيب جحيفة، قالَّ
يا أمري املؤمنني إين : ، قلت☺ُ أفضل الناس بعد رسول اهللا أن عليا 

ِأكن أرى أن أحدا من املسلمني، بعد رسول اهللا مل  ً    أفضل منك ؟ ☺ُ
ُأوال أحدثك: قال ِا جحيفة بأفضل الناس كان بعد يا أبِّ    ؟ ☺ رسول اهللا ُ
  . أبو بكر : فقال: قال. بىل: قلت: قال
ِأفال أخربك بخري الناس كان بعد رسول اهللا : قال ٍُ   ؟ ، وأيب بكر ☺ُ

  . ُبىل، فديتك: قلت : ]قال[

  .  عمر : قال

-  أبو بكر بن أيب شـيبة، ثنـا رشيـك، عـن أيب إسـحاق، عـن أيب َ

                                         
ِوأعلم من ذلك، أن يقوم عىل منرب رسول اهللا ويعني نفسه؛ ولكن عنى بالثالث عثمـان ِِ ِ ُ. 



 
   

٥٤٧ 

ّخري هذه األمة بعد نبي:  ٌّقال يل عيل: قالُجحيفة،  أبـو بكـر، : ☺ها ُ
َّعمر، ولو شئت ألخربتكم بالثالث لفعلت: ٍوبعد أيب بكر ُ ُ ُ )١(.  

-  ،ُسمعت أبا : عن احلكم، قالُ أيب، ثنا حممد بن جعفر، ثنا شعبة
ّأال أخربكم بخري هـذه األمـة:  قالسمعت عليا : قالُجحيفة،  ُُ بعـد  ِ

  . نعم: قالوا ؟  ☺ها نبي

  . أبو بكر: فقال

ّخري هذه األمة بعد أيب بكر ؟ُأال أخربكم ب: ثم قال[ ُ ِ[  

   .نعم :قالوا

   .  عمر:قال

  ؟   رُعمة بعد ُّم هذه األِنبئكم بخريُ أال أ:ثم قال

 .)٢ ( فسكت. بىل:فقالوا

- أبو بكر خالد بن أسلم، أنا النرض بن شميل، ثنا شعبة، عن احلكم ُ ُ َّ 
ِأال أخربكم بخري الناس بعد نبيهم :  قالَّأن عليا ُعن أيب جحيفة،     ؟ ☺ُ

   . بىل: قالوا

  . أبو بكر : قال

  . )٣( آخره إىل فذكر احلديث

  
                                         

 ).١٣٥١(وانظر أثر رقم  ). ٣٢٦١٣( ابن أيب شيبة »مصنف« )  ١(
 .، وإسناده صحيح)٤٤ (»فضائل الصحابة«  رواه أمحد يف ) ٢(
 ).٤١١ (»فضائل الصحابة«   رواه أمحد يف )٣(



    
   

٥٤٨ 

  ◙ري عن علي أبو إسحاق عن عبد خ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- أيب، ثنا سفيان بن عيينة، عن أيب إسحاق، عن عبد خري، عن ٍ ِ ٍّ عيل ُ
 : ِخري هذه األمة بعد نبيها َّ ُ   .)١( ٍأبو بكر، وعمر: ☺ُ

 -  أيب، ثنا أبو بدر شجاع بن ُ ُ ُ خلف ذكر: َّالوليد بن قيس السكوين، قالٍ
ٍبن حوشب، عن أيب إسحاق، عن عبد خري، َسـبَق النبـي :  قـال عن عيل ٍ َ

ُوثلث عمر، وصىل أبو بكر، ☺   . عمن يشاءثم خبطتنا فتنة يغفر اهللا ، َّ

 -  سويد بن سعيد، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد الكويف، عن خلف بن ِ ٍ

َسبَق رسول اهللا :  قال ٍّعن عيلٍ إسحاق، عن عبد خري، َحوشب، عن أيب َ
  .فذكر مثله.  عمرَثَّلَ، و ث أبو بكر َّ، وصىل☺

-  زكريا بن حييى بن صبيح ُ ُثنـا عمـر [ٍ بواسط، )٢(َزمحويه  ]أ/٩٤[َّ
 يقول عـىل  ]اسمعت علي: ٍ خريِعن عبد ،عن أيب إسحاقُبن جماشع، ا

 أن ُولـو شـئت،   وعمـر،ٍ أبو بكر:هاِّة بعد نبيَُّمه األ هذُريَ خ:منربـال
   .هُيتَّ لسمَي الثالثِّمَسُأ

ِّ يف الـرشُفـضلأ :ُنك تقولإ :هنم يقولونإ :َ أليب إسحاقٌفقال رجل َّ. 
  .)٣() ر ي خ( ،)ٌريَخ( :قال

                                         
 .، وإسناده صحيح)٦٠ (»فضائل الصحابة«، ويف )٩٣٢ (»املسند«  رواه أمحد يف ) ١(
 ).٤/١٧٩ (»اإلكامل«، و)٤/١٥٢(» توضيح املشتبه«واملثبت من ). ابن محويه): (أ، ب(    يف )٢(
         ).٤٣ (»فضائل الصحابة«، و)١٠٦٠ (»زوائد املسند«)   ٣(

 )!!أحروري: قال: (إىل) ر ي خ، ٌريَخ( :قال: (قوله) الرسالة/»املسند«(وقد تصحف يف 



 
   

٥٤٩ 

- عن  ،ةَّيَ ح عن أيب، عن أيب إسحاق،يكَنا رشث ،ويد بن سعيدُ س
 ، أبـو بكـر:☺ هـاِّة بعد نبيَُّم هذه األِكم بخريُخربُ أال أ:ل قا ٍّعيل

    . وأحدثنا أشياء يفعل اهللا فيها ما يشاء،  عمر:والثاين

 ، عن أيب إسحاق: وإنام هو،ويدُ من سٌهمَ وهذا و:قال أبو عبدالرمحن
    .ةَّيَ عن أيب ح:]فيه[ ليس ٍ خريِعن عبد

 : ومل يذكر فيـه،ةَّيَ عن أيب ح،ٌيكنا رشث :خرىُ أًةَّويد مرُثم حدثناه س
  .مثله   عن عيل،ٍ خريِ عن عبد، إسحاقاأب

 - عن عبد، إسحاق عن أيب،بن األشعث بيُّنا الصث ،ويد بن سعيدُ س ِ 
أبـو  ؟ ☺ نبيها ]بعد[ة َُّم هذه األِكم بخريُخربُ أال أ: قال ٍّعن عيل ،ٍخري
   . الثالثُيتَّ ولو شئت لسم، عمر: والثاين، ٍبكر

 فيام نرتوَ لكي ال مت، خ ي ر]خري[: ٍخري دبا عَّ فتهج:قال أبو إسحاق
  .)١( ّقال عيل

- عن ، عن أيب إسحاق،راتُنا حممد بن الفث ،ويد بن سعيدُ س 
َسلم[ َ املنربَعدَ إذا ص  كان عيل: قال،احلارث  يا أهيا الناس ما : قال]ََّ

،   أو يف كتـاب اهللا،☺ قـال رسـول اهللا أو ،  قال اهللا:قلت لكم
يح ِّوي يب الرَ أو هت،ُريَّني الطُفَ فتخطِن السامءِ مَّرِخَ فواهللا ألن أ؛قوا بهَّفتعل

 ☺  أو عىل رسوله،  عىل اهللاَبِكذأ من أن َّ إيلُّبَحأ ٍحيقَيف مكان س
   : فراجعوين؛يس نفِن تلقاءِ لكم مُ وما قلت،ِِهأو عىل كتاب

                                         
 ).٤١٧ (»فضائل الصحابة«، و)٩٣٤ (»زوائد املسند«   )١(

 ) !! ٍّفتهجاها عبد خري لكي ال يمرتوا يف عيل: (»فضائل الصحابة«، و»املسند«  ويف 



    
   

٥٥٠ 

 ، عمـر:ٍ ومـن بعـد أيب بكـر،ٍأبـو بكـر: ☺ ة بعد نبيهاُّمأل هذه اُخري
 . ثم خيطب.يتهَّ لسمُوالثالث لو شئت

 - أيب، ثنا وكيع، عن سفيان، وشعبة، عن حبيب بـن أيب ُ  ثابـت، ُ
ٍعن عبد خري ُأال أنبـئكم خـري هـذه : قـال أنـه: ٍّ، عن عيل ريض اهللا عنهِ

ّاألمة بعد نبي   . ¶ُعمر  ٍ ؟ أبو بكر، ثم☺ها ُ

 -   َّنرص بن عيل اجلهضمي األزدي، ثنا برش بن املفضل، عن ُّ َ ُشعبة، عن ُ
ٍعـن عبـد خـريحبيب بن أيب ثابت،  ُأال أخـربك:  يقـول عليـا سـمعت: ِ ُ م َ

ِ هذه األمة بعد رسول اهللا بخري] ب/٩٤[ ّ    .¶ُأبو بكر، وعمر : ☺ُ

 -  بن سعيد  ُ مبارك، ثنا- ًثقة صدوقا  وكان - َّ عبداهللا بن عون اخلراز
بن أيب ثابت، ، عن حبيب - وهو سعيد بن مرسوق-ُأخو سفيان، عن أبيه 

َأال : ِعـىل املنـرب، يقـول ليـا سـمعت ع: عن عبد خري اهلمداين، قـال
ّ هذه األمة بعد ُأخربكم بخري  ثـم ، ٍ بكـرا أبـ: فذكر: قال ؟☺ نبيهاُ

 ُ لـو شـئت:قـالم  ثـ، مـرُ عَ فـذكر: قال ؟كم بالثاينُ أخربَ أال:قال
   .نه يعني نفسهأ  فرأينا: قال.َ قال وسكت.كم بالثالثُألنبأت

    ؟ أنت سمعته يقول هذا:فقلت

 .ِ الكعبةِّبَ ور، نعم:قال

-  ،أيب، ثنا عبدالرمحن بن مهدي، ثنا سفيان، عن خالد بن علقمة ُ
ّه األمـةُخري هـذ: سمعت عليا يقول: عن عبد خري، قال ُ، وخـري هـاُّنبي: ُ

ا يقـيض اهللا ً ثم أحـدثنا أحـداث، ثم عمر،ٍ أبو بكر:☺ِاس بعد نبيها الن
  .َّحبأتعاىل فيها ما 



 
   

٥٥١ 

-  أبو بحر عبدالواحد بن غياث البرصي، ثنا أبو عوانة، عن خالد َ ٍ ِ ٍ َ
ِ ملـا فـرغ مـن  بن أيب طالب ُّقال عيل:  قالعن عبد خري،بن علقمة، ا

َّ هذه األمة بعد نبيها َريَّإن خ: لبرصةأهل ا  :ٍ أيب بكـرَ وبعد،ٍ أبو بكر:☺ُ
  .  اهللا فيها ما شاءُصنعَا يًثنا أحداثَحدَ وأ،مرُع

-  وهب بن بقية الواسطي، أنا خالد بن عبداهللا، عن حـصني، عـن ٍ ُ
ٍاملسيب بن عبد خري،  ّخري هذه األمـ: ، فقالٌّقام عيل :  أبيه، قالعنُ ُ ة ُ

ا يقـيض ً وإنا قد أحدثنا أحـداث،¶ مرُ وع،ٍأبو بكر: ☺نبيها  بعد
  .)١( ما شاء ]فيها[ اهللا 

-  أبو صالح احلكم بن موسى، ثنا شـهاب بـن خـراش، حـدثني ِ

ٍيونس بن خباب، عن املسيب بن عبد خري،  ليا  عسمعت:  قال]عن عبد خري[ِ
 َّإن خري هذه األمة بعد نبي: ليقو ُ َ     .)٢(ُعمر  ثم ، ٍ أبو بكر:☺ها َّ

- ]َّابن الـسائب، :  وهب بن بقية الواسطي، ثنا خالد، عن عطاء يعني
ِّأال أخربكم بخري هذه األمة بعد نبيها:  قالٍّعن عيل عن عبد خري،  َ َّ  أبو  ؟ُ

   .]َّحبَأ ُ ثم جيعل اهللا اخلري حيث، عمر:ٍها بعد أيب بكرُثم خريبكر، 

 -  ]احلكم بن موسى، ثنـا شـهاب بـن خـراش، حـدثني ]أبو صالح ٍ ِ

َاحلجاج بن دينار، عن أيب معرش،  رضب علقمـة هـذا : عـن إبـراهيم، قـالَ

                                         
 .، وإسناده صحيح)٤٢٥ (»زوائد فضائل الصحابة«، و)٩٢٦ (»زوائد املسند«   )١(
 ).٤٢٤ (» فضائل الصحابةزوائد«   )٢(
، )ب(، ومـا أثبتـه مـن )ّحبَأ ُ حيثَعل اهللا اخلريَ ثم جي، عمر:ٍها بعد أيب بكرُ خريّمُث): (أ(ويف    

 .  »زوائد فضائل الصحابة«وهو كذلك يف 
 ).أ (    وهذا املتن إنام هو لألثر الذي بعده وهو ساقط من 



    
   

٥٥٢ 

َ عىل هذا املنرب؛ فحمد ٌّخطبنا عيل : املنرب، فقال  وأثنى عليه، ثم ذكر اهللا،ِ
ِّه بلغني أن قوما يفضلَأال إن: م قالَما شاء اهللا أن يذكر، ث ٍوين عىل أيب بكـر، ً

َوعمر  ُ، ولو كنت تقـدمت¶ُ َّ َ يف ذلـك لعاقبـت فيـه؛ ولكـن أكـرهُ ُ 
ٍالعقوبة قبل التقدم، من قال شـيئا مـن ذلـك فهـو مفـرت، ُ َِ ً ُّ َّ َ عليـه مـا عـىل  ُ

ُاملفرتي؛ خري الن  ،مرُ ثم ع،ٍ أبو بكر:☺رسول اهللا ] أ/٩٥[ِاس كان بعد ُ
ب حبيبـك ِأحبـ، َّحـبأيها ما  فا يقيض اهللا ًحدثنا بعدهم أحداثَثم أ
 ،ا مـاًبغض بغيضك هونـأ و،ا ماً يومَكَ عسى أن يكون بغيض،ا ماًهون

  .)١( ا ماًعسى أن يكون حبيبك يوم

- بن إياس األسـدي عـن عـيل بـن ]وقاء[ُثنا أبو معاوية، ثنا   أيب ٍ

َربيعة الوالبي،  ِهـذه األمـة بعـد إين ألعرُف أخيار:  قالعن عيل َ  بيهـان ّ
   .ي الثالث لفعلتّسمُأ ولو شئت أن ،¶  وعمرٍأبو بكر: ☺

-  عثامن بن أيب شيبة، ثنا هشيم، أنا حصني، عن عمرو بن مرة، عن َّ ُ َ ُ ُ

                                         
: حدثنا هيثم بن خارجه، واحلكم بن موسى قاال: قال) ٤٨٤ (»فضائل الصحابة«   رواه أمحد يف )١(

 ).١٢٨٩( لشطره األول وقد تقدم تصحيح ابن تيمية . وذكره.. نا شهاب 
هذا حـديث غريـب ال : وقال. ًمرفوعا) ١٩٩٧(، رواه الرتمذي ..)أحبب حبيبك : (وقوله

 رواه ،د غري هـذا وقد روي هذا احلديث عن أيوب بإسنا. من هذا الوجهَّنعرفه هبذا اإلسناد إال
 والـصحيح ،ا بإسناد له عن عيل عـن النبـي ً وهو حديث ضعيف أيض،احلسن بن أيب جعفر

 اهـ. عن عيل موقوف قوله
ًبعد أن ذكر هذا احلديث مرفوعا من حديث أيب ) ١/٣٥١ (»املجروحني«وقال ابن حبان يف 

 مـن وال ،ينسـري بـنا حـديث مـن وال ،هريرة أيب حديث من ليس احلديث وهذا: هريرة 
  طالـب أيب بـن عـيل قـول هـو وإنام ،سلمة بن محاد حديث من وال ،وهشام أيوب حديث

 ،عبـدالرمحن بـن محيد عن ،أيوب عن ،اجلعفري جعفر أيب بن احلسن عيل عن رفعه وقد ،فقط
 اهـ . فاحش خطأ وهو ، طالب أيب بن عيل عن



 
   

٥٥٣ 

ّذه األمـة بعـد َإن خري ه:  أنه خطب فقال ٍّعن عيلعبداهللا بن سلمة،  ُ ِ

  أنُ ولـو شـئت،¶  عمـر:ٍ بكـر ومن بعد أيب،ٍ أبو بكر:☺نبيها 
  .هُي الثالث لسميتِّسمأ

- أنبأنا سـعيد : ُ عبيداهللا بن عمر القواريري، ثنا محاد بن زيد، قال
 :قالُ، عن قيس بن عباد، َبن أيب عروبة، عن قتادة، عن احلسن بن عيل ا

ِيوم اجلمل] بن عيل[البنه احلسن   ٌّقال عيل يـا حـسن، ليـت أبـاك : َ
ًرشين سنةِ من عمات َ.  

  . أهناك عن هذايا أبه قد كنت: ُال له احلسن فق:قال

َّيا بني ل: قال َم أر األمر يبلغ هذا ـُ َ
)١( .  

 - ،حـدثني ِ احلارث، عن أشعث بن شـعبة، ثنـا منـصور بـن دينـار 
ُمسعدة   أال :ِ الكوفةِيقول عىل منرب ا  سمعت علي:قال ،األعور البجيلَ

 ،¶  ثـم عمـر،ٍ أبو بكـر ؟☺ها ة بعد نبيُّم األِ هذهِكم بخريُخربُأ
   .)٢( الثَّ الثُ لسميتُولو شئت

- عن موسى بـن أيب ، عن منصور بن دينار،عبةُخربت عن أشعث بن شُأ 
  .ثله سواءِ مٍ عن أيب كثري،كثري

-  أيب  إليهُذهبَفضيل الذي نَّنة يف التُّ الس:يقول ِ:   

    . ثامن ع ثم،مرُ عم ث،ٍبو بكرأ:  يقول، مرُ عن ابن عَويُما ر ]إىل[

   ؛ إىل حديث سفينةُ فنذهب:ُالفةِوأما اخل

                                         
 .، وهو صحيح)١٣٠٤(و ،)١٢٧٢(   تقدم خترجيه )١(
 . وذكره..أخربت عن أشعت بن شعبة ثنا منصور: قال عبداهللا: ، وفيه)٤٤٦ (»زوائد الفضائل«    )٢(



    
   

٥٥٤ 

 ُفنـستعمل ،يف اخللفـاء   وعـيل،امنث وعـ، وعمـر،ٍ أبو بكر:فنقول
 ه وإسـالم،ِهِ وصـهر، لقرابتـهٍّ بعـيلَعَّن ربَ مُ وال نعيب،اًاحلديثني مجيع

  . وعدله،القديم

- أيب  :؟ وعيل، وعثامن، وعمر،كر عن التفضيل بني أيب ب   

   . الرابع من اخللفاءٌّ وعيل.امنث وع، وعمر، أبو بكر:فقال أيب 

   ؟نه ليس بخليفةإ :ا يقولونًن قومإ :  أليبُقلت

   .يءِ ردٍوءُ هذا قول س:قال

 ، املــؤمننيَرـ يــا أميــ: يقولــون لــه☺ أصــحاب رســول اهللا :وقــال
 فيكـون هـذا ،َ ورجم،َ وقطع،ِبالناس ]ب/٩٥[ َّجَ وقد ح!؟ مُهبِّكذفنُأ
   ! ؟ خليفةَّالإ

 رأيك يف : ٍّنه قال لعيلأ ةبيدَ بحديث عَّن احتجَ م:  أليبُقلت 
   .ِرقةُ من رأيك يف الفَّ إيلُّحبأاجلامعة 

 ِهِ نفـس]نمـ [َ إنام أراد أمري املـؤمنني بـذلك أن يـضع: فقال أيب
  . بذلكَ تواضع):خبطتنا فتنة( : قوله،تواضعي

 - ١( انهُ عن سعيد بن مج،نا محاد بن سلمةث ،زدية بن خالد األَدبُ ه(، 
 : يقــول☺  ســمعت رســول اهللا: قــال،عــن ســفينة أيب عبــد الــرمحن

   .»اًلكُ ثم يكون بعد ذلك م،ً ثالثون سنةُالفةِاخل«

 ، واثني عـرشة عـثامن،ا عمرً وعرش، سنتي أيب بكر: فخذ:ُقال سفينة
                                         

 ).١٠/٣٧٦(» هتذيب الكامل«: وهو الصواب، ترمجته). ب(، وما أثبته من )ُجهامن): (أ (   يف ) ١(
 .ًوما سيأيت الحقا من ذكر اسمه فقد صوبته من غري إشارة إىل ذلك  



 
   

٥٥٥ 

 .)١ (╚ ٌّعيلوستا 

- اـنـث ،أنا العوام: ]قال[ ،نا يزيد بن هارونث ، أبو بكر بن أيب شيبة 
 :☺ قـال رسـول اهللا : قال،فينة أيب عبدالرمحنَعن س انهسعيد بن مج

   .»]ًسنة[تي ثالثون ّمُ يف أُةَالفِاخل«

   .╚ا  وعلي، وعثامن،َ وعمر،ٍ أبا بكر: فحسبنا فوجدنا:قال

   .ِن اخللفاءِ مُّعدُال يا ن عليإ : فقيل له:قال

  .بعد من ذلكأ بني فالن فهم :فقال

- عـن ،وشبَ بن حُامَّنا العوث : قال،نا هشيمث ، عثامن بن أيب شيبة 
 يف ُالفـةِاخل«: ☺ قال رسول اهللا : يقولُسمعت سفينة، انهُسعيد بن مج

  .»ٌلكُ ثم م،ً سنةَتي ثالثونّمُأ

   .╚ا  وعلي، وعثامن،َ وعمر، أبا بكر:ُ سفينةَّ فعد:قال

    ؟هنم خلفاءأن بني مروان يزعمون إ : فقلت لسفينة:قال

                                         
 ).٧٩٠ (»زوائد فضائل الصحابة«، و)ب(، وما أثبته من ) ست وعيل): (أ (    يف )١(

، )٢٢٢٦(، والرتمــذي )٢١٩٢٨( ،)٢١٩٢٣و٢١٩١٩(رواه أمحــد :     وحــديث ســفينة 
                .وصححه اإلمام أمحد). ٤٦٤٧(وأبو داود 

 : وقـال، فـصححه، ذكرت أليب عبداهللا حـديث سـفينة: املروذيقال): ٦٢٦(اخلالل  فعند 
  اهـ.  روى عنه غري واحد،ان ثقةه سعيد بن مج: فقال،انههنم يطعنون يف سعيد بن مج إ:قلت

 ؟ هان ُ ضعف حديث سفينة من قبل سعيد بن مجسئل اإلمام أمحد عمن) ٦٤٩(ًوفيه أيضا 
 ومحـاد بـن ، روى عنه محاد بن سلمة، سعيد بن مجهان رجل معروف؛ القول هذاس بئ:فقال

 اهـ.  هؤالء مخسة أحفظ أهنم رووا عنهة، وحرشج بن نبات، وعبدالوارث، والعوام،زيد
 وال نعرفـه إال ،وهذا حديث حسن قد رواه غري واحد عن سعيد بـن مجهـان: وقال الرتمذي

 اهـ. من حديث سعيد بن مجهان



    
   

٥٥٦ 

  .)١(  كذبوا:قال

- نـاث ،اد البـرصيَّوَّبن أيب الـر ةََلبَ أبو جعفر حممد بن عمرو بن ج 
 ،هَّ قد سامٍلُجَ عن ر،نا العوامث : قال،- الواسطي:يعني- وخُّاحلجاج بن فر

 بعدي ُةَاخلالف«  :☺ قال رسول اهللا : قال☺ ىل رسول اهللا موَعن سفينة
   .»ًنةَثالثون س

  .ثالثني  ٌّ فأمتها عيل:قال سفينة

- نـا ث ،نـا هـشيمث ،ذيل إسامعيل بن إبراهيم بن معمرُ أبو معمر اهل
 رسول َسَّ ملا أس: قالت،عن عائشة  ،ثهَّ عمن حد،وشبَام بن حَّالعو
  أبـو بكـرَ ثم جاء،هَ فوضعٍرَ بحج☺ جاء النبي ،دينة مسجد امل☺اهللا 
ثم جاء عمر، فوضعهٍرَج بح ُ  عثامنَ ثم جاء،هَ فوضعٍرَبحج   

  .)٢( »ن بعديِ مِ اخلالفةُراءَمُ أِهؤالء« : ثم قال، فوضعهٍرَبحج

                                         
 بـن سـعيد حدثني: قال نباتة، بن حرشج حدثنا ،الفضل حدثنا): ٣٧١٥٧( وعند ابن أيب شيبة )  ١(

  .فيهم اخلالفة أن  يزعمون ةَّميُأ بني إن :ينةلسف قلت ،مجهان
 .ة معاوي امللوك وأول امللوك، أشداء من ملوك هم بل الزرقاء، بنو كذب : قال

 . ، وإسناده ضعيف)٤٨٨٤ (»مسنده«، وأبو يعىل يف )٢٥٩(  رواه أبو نعيم يف الفتن ) ٢(
د بن عبدالرمحن بن وهـب، عن أمح) ٣/٩٧(، واحلاكم )٤٧٣٨( الطحاوي    ورواه عن عائشة 

 . عن عمه عبداهللا بن وهب عن حييى بن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
 حممد رواية من واه بإسناد اشتهر وإنام خيرجاه ومل الشيخني، رشط عىل صحيح حديث هذا  

 اهـ. هجر فلذلك عطية بن الفضل بنا
 يف إخراجـه مـسلم عـىل نقم ممن وهو ديث،احل منكر أمحد: تعقبه الذهبي فقال التعليقوقد 

 وال الثالثـة، خالفة يف انص لكان هذا، صح لو ثم ف،ِّعُض فقد ثقة، كان وإن وحييى الصحيح،
 هـذا فقوهلـا صغرية، حمجوبة وهي ، النبي هبا دخل يومئذ تكن مـل عائشة فإن ؛ٍبوجه يصح

 . احلديث بطالن عىل يدل



 
   

٥٥٧ 

- بـن بنـت ا حدثني أبـو طلحـة ،ار الواسطيَّشَ إبراهيم بن عبداهللا بن ب
 ُسـمعت ]:ليقـو[ان هُي سعيد بن مجّمُسمعت جدي أبا أ، انهُمجسعيد بن 

ا ـ فم،ًَةنَ سَ بعدي ثالثونُالفةِاخل« :☺ قال رسول اهللا :يقول سفينة 
   .»ٌوكُلُم« : أو قال،»ٌلكُ ذلك مَبعد

   ]أ/٦٩[. )١(  أبو طلحةَّشك
  

  

  

  

  

                                         
ــيم يف  ــو نع ــتن«ورواه أب ــم يف )٢٥٨ (»الف ــن أيب عاص ــسنة«، واب ــي يف)١١٥٧ (»ال  ، والبيهق

 .من طريق حرشج بن نباتة عن سعيد بن مجهان، عن سفينة) ٢/٥٥٣ (»الدالئل«
 »التــاريخ الكبــري« يف يف إسـناده حــرشج بــن نباتـة، قــال البخـاري . وهـذا ال يــصح

 يـستخلف مـلـ: قـاال ¶ اوعليـ اخلطـاب بن عمر ألن ؛عليه يتابع مـل  وهذا):٣/١١٧(
 اهـ.  النبي

 ،اوهذا احلديث هبـذا الـسياق غريـب جـد): ٣/٢١٨(» البداية والنهاية«وقال ابن كثري يف 
 .ثم ذكر حديث سفينة ريض اهللا عنه .. محدأمام واملعروف ما رواه األ

وقد روي هذا احلديث من طرق ال يثبت منها يشء، فاحلديث صعيف، ومتنه خمـالف : قلت
 .   ً لـم يستخلف بعده أحدابة ريض اهللا عنهم أن النبي ملا جاء عن الصحا

 عبداحلميـد بـن حممـد بـن عبـداهللا أخـربين: قال اخلـالل) ١٢٩ (»املنتخب من العلل«ويف 
 مر،ُع ابن حديث إىل التفضيل يف فذهب ؟ واخلالفة التفضيل عن عبداهللا أبا سأل أنه األنباري،

 .يعرفه فلم األحجار، ديثح له فذكرت. سفينة حديث إىل اخلالفة ويف
 .مع اختالف يسري يف ألفاظه. من طريق املصنف) ٦٤٧(   اخلالل )١(



    
   

٥٥٨ 

  )١( فتنة القرب سئل عن عذاب القرب و
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -  أيب ، حـدثني عـون بـن أيب ،عبةُ عـن شـ،عيدَنا حييى بن سـث 
خـرج بعـدما  ☺ أن النبي ،عن أيب أيوب  ، عن الرباء، عن أبيه،يفةَحُج

  .)٢( »هاِ يف قبورُبَّعذُهيود ت« : فقال،اً فسمع صوت،ُمسَّغربت الش

- عـن ،ٍ عن مـرسوق، عن شقيق،نا األعمشث ،عاويةُ نا أبو م، أيب 
 فوهبت هلـا ،اًطيب  استوهبتها،ةَّيِ دخلت عليها هيود: قالت،عائشة 
   .ِ القربِن عذابِ اهللا مِ أجارك: فقالت،ُعائشة

 : قالـت،☺ حتـى جـاء رسـول اهللا ،ن ذلـكِ يف نفيس مـَ فوقع:قالت

                                         
ٌّعذاب القرب حق، ما ينكره إال ضال مضل: قال لنا أبو عبداهللا أمحد بن حنبل: ُّ  قال املروذي)١( ٌّ َُّ ُ ِ ُ ٌّ . 

   ؟روى من عذاب القربُا ي وم، ونكريٍنكرُ بمُّقرُ ت، يا أبا عبداهللا: قلت: قال أمحد بن القاسم-
  ؟ تقول هذا)ٌكريَ ون،ٌنكرُم: ( هذه اللفظة: قلت. بذلك ونقولهُّرِقُ ن ! نعم سبحان اهللا:فقال

 . القربُ وعذاب،لكانَ ومها م،)ِري ونك،ٌنكرُم( : نقول: قال ؟لكنيَأو تقول م
 ).٤٦٥و١٣٥و١/١٤٩ (»طبقات احلنابلة«

ُيامن بعذاب القرب، وأن هذه األمـة تفـتن يف قبورهـا، واإل:  يف رسالة عبدوس  وقال أمحد  ُ

 وكيـف ،ويأتيه منكر ونكري كيـف شـاء اهللا . ُوتسأل عن اإليامن، واإلسالم، ومن ربه، ومن نبيه
 ).٢٣( رقم »اجلامع يف العقائد«، وكتايب )٣١٧(الاللكائي . أراد، واإليامن به، والتصديق به

 لـيس ،نة واإليامن بـاهللا قـويُّلقرب وعذابه عند أهل الس وفتنة ا:  بن حبيبعبدامللك  قال 
 وإنام يكذب به الزنادقة الـذين ،التكذيب باهللا ب بذلك فهو من أهلّ ومن كذ،عندهم فيه شك

 خفت عليهم من الضالل ،اس وقد طلع من كالمهم طرف رأيته دب يف النّ،ال يؤمنون بالبعث
 إرادة ، إن األرواح متـوت بمـوت األجـساد:وا فاحذروهم فهم الـذين قـال،يف دينهم وإيامهنم

 ).٨٦(  البن أيب زمنني»ُّأصول السنة«.  التكذيب بعذاب القرب وبام بعده
 ).  ٢٦١-٢٥٨ (»ُّاإلبانة الصغرى«، و)١٧١ص (»عىل الرد عىل املبتدعة«  وانظر تعليقي 

 ).٧٣١٧(، ومسلم )١٣٧٥(، والبخاري )٢٣٥٥٧و٢٣٥٣٩(أمحد رواه   ) ٢(



 
   

٥٥٩ 

  ! ؟اً عذابِن للقربإيا رسول اهللا  : قلت، ذلك لهُفذكرت

   .)١( »ه البهائمُا تسمعًم عذابِهِبون يف قبورَّذَعُم ليهنإ ،]نعم[ «:قال

- عن جرسة،ريِدامة بن عبداهللا العامُنا قث ،بيدُنا يعىل بن عث ، أيب َ، 
 .ِ مـن اليهـودٌ امـرأةَّ دخلـت عـيل: قالـت،حدثتني عائـشة  :قالت

 إنـا ، بـىل: فقالـت.ِ كـذبت:ُ فقلـت.ِن البولِ مِ القربَ عذابَّنإ :فقالت
  . واجللد، منه الثوبُضِقرلنَ

 مـا «: فقال،ناُ وقد ارتفعت أصوات،الةَّ إىل الص☺ اهللا ُفخرج رسول
   )].بام قالته ُفأخربت [(»؟هذه

 قال َّ إالٍن يومئذِ م☺  رسول اهللاَّا صىلـ فم.»صدقت «: فقال:قالت
ن ِ أعـذين مـ،َيـلِ وإرساف،َيلِ وميكائَربيلِ جَّبَاللهم ر «:ِالةَّ الصِرُبُيف د

  .)٢( »ِ القربِ وعذاب،ِارَّ النِّرَح

- روة ُ حدثني عـ،هريُّ عن الز،ُ أنا شعيب،نا احلكم بن نافعث ، أيب
 ☺ النبـي ]َّعيل[ دخل : قالت☺زوج النبي  أن عائشة  ،بريُّبن الزا

فتنـون يف ُ تنكـمأ ِ شـعرت: تقـول يلهـيو ،ِن اليهـودِوعندي امرأة م
  .» اليهودُفتنُا يـإنم «: وقال،☺  فارتاع النبي؟ِالقبور

                                         
 ).٣٤٨(» الزهد «وهناد يف ،)٢٠٦٦ (النسائي، و)٢٤١٧٨(رواه أمحد   ) ١(

 ).١٢٥٩(، ومسلم )٦٣٦٦(وروى نحوه البخاري 
 ).١٢٩ (»الدعوات الكبري«، والبيهقي يف )١٣٤٥(، والنسائي )٢٤٣٢٤( رواه أمحد )  ٢(

، وأبـو داود )١٧٧٦٠و١٧٧٥٨(مـا رواه أمحـد : ويشهد لتعذيب اليهود يف قبورهم من البول
 اَم َعلمت أما ،َوحيك«:  قال عن النبي عن عبدالرمحن بن حسنة ) ٣٠(، والنسائي )٢٢(

 ،فنهـاهم ؛باملقـاريض قرضوه ؛البول نِم يشء أصاهبم إذا كانوا ،إرسائيل بني صاحب أصاب
     =  .، ووافقه الذهبي)١/١٨٤(، واحلاكم )٣١٢٧(ابن حبان :  وصححه.»هِقرب يف َبِّذُفع



    
   

٥٦٠ 

ه َّنـأ ِعرتَهـل شـ «:☺ ثم قال النبي ، فلبثنا ليايل: قالت عائشة
  .»؟ ِفتنون يف القبورُكم تَّأن َّوحي إيلُأ

ن ِ مـُ بعـد ذلـك يـستعيذ☺ فسمعت رسـول اهللا : قالت عائشة
  . )١( ِ القربِعذاب

 - عن نافع، إبراهيمبن سعد، ثنا ]ُ شعبةناث[ ،نا حييى بن سعيدث ، أيب ٍ، 
 ٌ ولو كـان أحـد،ًغطةَ ضِإن للقرب «: قال☺ عن النبي ،عن عائشة 

 .)٢ (» عاذُعد بن مَمنها س نجاـ]لـ[ا منها ًناجي

- أيب  ، عن عائشة  ، عن أبيه، نا هشام،نا وكيعث ]ب/٩٦[ 

 ِ وفتنـة،ِارَّ النـِن عـذابِ بك مُ أعوذّاللهم إين «: كان يقول☺ن النبي أ
 ِّ ورش،ِ الفقرِتنةِ فِّ ورش،َىنِ الغِ فتنةِّ ورش،ِالقرب ِ وعذاب،ِ القربِ وفتنة،ِارَّالن

ي ِ قلبِّ ونقِ،دَ والربلِجَّ الثِ بامءَل خطايايِ اللهم اغس،ِالَّجَّ الد املسيِحِفتنة
 وباعـد بينـي وبـني ،ِسَنَّن الـدِ مـُ األبـيضُوبَّى الثَّقنُين اخلطايا كام ِم

ن ِ بـك مـُاللهـم إين أعـوذ ،ِبِ واملغـرِ بني املرشقَ كام باعدتَايَخطاي
  .)٣( »ِ واملأثم،] ِواملغرم[، ِمَرَ واهل،ِالكسل

- بـن ا عن عبـداهللا ،ٍديلُ عن ب،نا شعبةث ،نا حجاج بن حممدث ، أيب

                                         
 ).١٢٥٧(، ومسلم )٢٦٣٣٣ و٢٤٥٨٢(د    رواه أمح)١(
 »األوسط«، والطرباين يف )١١١٤ (»مسنده«، وابن راهويه يف )٢٤٦٦٣ و ٢٤٢٨٣(   رواه أمحد )٢(

 . أمحد»مسند«من [  ] وما بني ).  ١١٩ (»عذاب القرب«، والبيهقي يف )٤٦٢٤(
... ط الصحيحنيوهذا احلديث سنده عىل رش): ٤/١٤٦ (»البداية والنهاية«قال ابن كثري يف 

 القـرب ضـمه ولقد.. «: ، وفيه قول النبي ¶ًثم ذكر له شاهدا من حديث ابن عمر .  إلخ
 اهـ. هذا إسناد جيد: ، وقال»ضمة

 ).٦٧٩٠(، ومسلم )٦٣٧٥(، والبخاري )٢٤٣٠١ و٢٥٧٢٧(   رواه أمحد )٣(



 
   

٥٦١ 

 ِن عـذابِ باهللا مُذَّنه كان يتعوأ ☺ عن النبي ،يرة عن أيب هر ،ٍشقيق
  .)١( ِالَّجَّ الدِ املسيحِن فتنةِ وم،َ جهنمِ ومن عذاب،ِالقرب

 - عن حممد بن أيب ،ان بن عطيةَّ عن حس،وزاعينا األث ،نا وكيعث ، أيب 
م ُكُ أحـدَدَّإذا تـشه«: ☺ قال رسول اهللا :قال] [عن أيب هريرة  ،عائشة

 ،َمَّ جهـنِن عـذابِ بـك مـُ أعـوذّ اللهـم إين: يقول؛ٍن أربعِذ باهللا مَِعستَيفل
   .)٢( »ِ املحيا واملامتِ فتنةِّ ورش،ِالَّجَّ الد املسيِحِتنةِ فِّ ورش،ِ القربِوعذاب

- عـن أيب ، عـن حييـى بـن أيب كثـري،وزاعينا األث ،نا وكيعث ، أيب 
  .)٣( ثله م☺  عن النبي، عن أيب هريرة،سلمة

- عن -لمةَ س ابن:يعني - نا محادث ،نا عبدالرمحن بن مهديث ، أيب 
 أبـا ُ سمعت: يقول سمعت أبا هريرة :قـال - ابن زياد :يعني - حممد

 ،ِ القـربِن عـذابِ ومـ،محيا واملـامتـ الِن فتنةِ باهللا مُ يتعوذ☺ ِالقاسم
  .)٤( ِالَّجَّ الدِ املسيحِّن رشِوم

- عن أيب هريرة ، عن أبيه،يِّدُّ عن الس،فيانُ عن س،نا وكيعث ، أيب 
].[ - نعاهلم إذا َفقَ خُيسمعَ لَميتـن الإ« :قال -ه ُ يرفع:فيانُقال س 

  .)٥( »دبرينُوا مَّول

- أيب  ، بـن ]عيدَ عـن سـ،بـن سـعيد[ عـن حييـى ،شيمُنا هث 

                                         
 ).١٢٦٤(، ومسلم )١٣٧٧(، والبخاري )٩٨٥٥(   رواه أمحد )١(
 ).١٢٦٥و١٢٦٣(، ومسلم )١٠١٨٠(د   رواه أمح) ٢(
   ).١٠١٨١(  رواه أمحد ) ٣(
   ).١٠٠٧٠(رواه أمحد     ) ٤(
 .نحوه من حديث أنس ) ٧٣١٩(، وروى مسلم )٩٧٤٢(رواه أمحد )   ٥(



    
   

٥٦٢ 

ا ً الـذي مل يعمـل ذنبـِفوسعىل املنيقول    أبا هريرةسمعتب، ّاملسي
  .)١( ِ القربَ عذابِهِ اللهم ق: فيقول،ُّقط

- ]ك نـس بـن مالـأنا ث ،يدُ عن مح،] بن سعيد نا حييىث ، أيب ،
 : فقـال،ٍن قـربِا مـً فسمع صـوت،ِارَّج لبني النٍَّ بحائط☺ النبي َّرَ م:قال

  .» ؟ِ هذا القربُبِ صاحَتى ماتَم«

  .ِلية مات يف اجلاه:قالوا

  .)٢( »ِ القربَكم عذابَعِسمُأن ي  اهللا ُنوا لدعوتَدافَلوال أن ال ت «:قال

- ا يقولً أنسُالَّحَّ سمع قاسم الر: قال،يينةُفيان بن عُنا سث ، أيب: 
 إلينـا َ فخـرج،ً كأنـه يقـيض حاجـةِارَّجـا لبنـي النًَّبِرَ خ☺دخل النبي 

ــذعور ــِ أو فز،اًم ــال،اًع ــوال أن« : وق ــل ــسَدافَ ال ت  أن   اهللاَُألتَنوا ل
  ]أ/٩٧[. )٣( »سمعنيأ ما ِ القبورِ أهلِن عذابِكم مَعِسمُي

 -  نـسأنا ث ،يميَّ التليامنُنا سث ،ةَّليُبن عانا إسامعيل بن إبراهيم ث ،أيب 
][، ِبنُ واجلـ،ِلَسَن الكِ بك مُعوذَ أّاللهم إين «: كان يقول☺ أن النبي، 

  .)٤( »ِ املحيا واملامتِن فتنةِ بك مُ وأعوذ،ِ القربِ وعذاب،ِخلُالب و،ِمَرَواهل

-  عـن أنـس ُ، عن سـليامن التيمـي، نا حييى بن سعيدث ،أيب][ أن 
ِاللهم إين أعوذ بك من العجـز، والكـسل، واهلـرم، «:  كان يقول☺َّالنبي  َ َِ ِ َ ِ ُ ّ

                                         
 .، وإسناده صحيح)١/٢٢٨ (»املوطأ«، ومالك يف )٣/٣١٧(، وابن أيب شيبة )٦٦١٠ (عبدالرزاق   )١(
 .ًخمترصا، ورواه مسلم  من حديث أيب سعيد كام سيأيت) ٧٣١٦( ومسلم ،)١٢١٢٣(  رواه أمحد ) ٢(
 .وهذا إسناد صحيح شاهد ملا تقدم): ١٠٦ (»عذاب القرب«، قال البيهقي يف )١٢٠٩٦(  رواه أمحد ) ٣(
 ).٦٩٧٣و٦٩٧٢(، ومسلم )٢٨٢٢(والبخاري ) ١٢١١٣( رواه أمحد)   ٤(



 
   

٥٦٣ 

ِوالبخل  ِك مـن عـذاب القـرب،ُ، وأعوذ ب]ُواجلبن[ُ َ ِ َتنـة املحيـا َ وقـد ذكـر فِ
   .)١( »ِواملامت

 - ٍنسأعن  ،يدُنا محث ،نا حييى بن سعيدث ، أيب  :] كان ☺أن النبي 
ِأعوذ بك من الكسل، والبخل، وعذاب القرب«: يقول ِ ُِ َ ِ ُ« )٢(.  

 - ،ٍسأنـ عن ،ُمحيد عن ،عدي أيب بن حممد ثنا  أيب  [دخـل :قـال 
 ،ٍن قـربِا مـً صـوتَعِ فـسم،ِارَّج املدينة لبني النَِّن حيطانِا مً حائط☺ ُّالنبي

   .» ؟ هذاَِنفُمتى د «:فسأل عنه
   .ِ هذا يف اجلاهليةَِنفُ يا رسول اهللا د:قالوا

كم َعِسمُأن يـ   اهللاَُدافنوا لدعوتَلوال أن ال ت «: فقال؛ ذلكُفأعجبه
  .)٣( »ِربَ القَعذاب

- نسأعن  ،يدُنا محث ،وننا يزيد بن هارث ، أيب ،كان النبي: قال  
 ،ِخـلُ والب،ِبنُ واجل،ِمَرَ واهل،ِلَن الكسِ بك مُ أعوذّاللهم إين« : يقول☺

  .)٤( »ِ القربِ وعذاب،ِالَّجَّ الدِوفتنة

- عـن عبـداهللا بـن بحـري،شام بـن يوسـفِنا هـث ،عنيَ حييى بن م ِ 
 بكـى ٍ عىل قرب إذا وقَف ن عثامنكا : قال،ثامنُ موىل عئ عن هان،ِّالقاص

ن ِي مـِوتبكـ ،]فـال تبكـي[ َ والنـارَة اجلنَّـُ تذكر: فقيل له،َه حليتَّلُبَيـحتى 
 فـإن ِ، اآلخـرةِلِنـازَ مُلَّ أوَإن القرب «: قال☺ رسول اهللا َّ إن:قال! ؟هذا

                                         
 .ً، وقد تقدم قريبا)١٢١٦٦( رواه أمحد )  ١(
   ). ١٢٨٣٣(   رواه أمحد ) ٢(
 ).١٢٠٠٧(  رواه أمحد )  ٣(
 .ًوقد تقدم قريبا) ١٣٠٧٦(  رواه أمحد )  ٤(



    
   

٥٦٤ 

  .» منهُّدَشأ ُهَعدَ فام ب، منهُنجَ وإن مل ي، منهُيرسأه َا منه فام بعدَجَن
 : ثـم قـال، عليـه وقـَفِتِّ امليـِفنَن دِ مَ إذا فرغ☺ وكان النبي :الق

  . )١ (»ُسألُ يَه اآلنّ فإن؛ِثبيتَّالتبوا له ُلَ وس،يكمِخألروا ِغفَاست«

- عن ،ريريُ عن اجل،نا خالد بن عبداهللاث ،ة الواسطيَّ وهب بن بقي 
 مـع ِارَّج لبني النٍَّئط يف حاُا نحنـ بينم: قال ٍعن أيب سعيد ،َةَأيب نرض

 ُرب،ـَأق ِ فإذا يف احلائط،هُغلتَت به بَ فحاد، لهٍةَ وهو عىل بغل☺ رسول اهللا
   .» ؟ُقربَاأل ِ هؤالءُعرفَن يَم« :☺فقال رسول اهللا 

   . أنا يا رسول اهللا:ٌفقال رجل[
    »؟ ما هم «:قال
  ]. ِكِّ ماتوا يف الرش:قال

 ِ القـربَم عـذابُعكِسمُأن ي   اهللاَُوتوا لدعُنَدافَلوال أن ال ت« :فقال
   .»هاِبتىل يف قبورُة تُّم هذه األَّنإ ، منهُسمعأالذي 

   .»ِ القربِ وعذاب،ِ النارِن عذابِذوا باهللا مَّعوَت« : فقال،ثم أقبل علينا بوجهه
  .ِ القربِ وعذاب،ِ النارِن عذابِ باهللا مُ نعوذ:فقلنا

  .)٢( »ِالَّجَّ الدِتنةِن فِوا باهللا مُذَّعوَت «:فقال

- قتادة عن ،روبةَنا سعيد بن أيب عث ،طاءَنا عبدالوهاب بن عث ، أيب، 
 َعِ فـسم،ِارَّجـ لبنـي النًَّ نخـالَل دخـ☺أن النبي  ، نسأ ]ب/٩٧ [عن

                                         
 . حديث حسن غريب: وقال) ٢٣٠٨(، والرتمذي )٤٥٤ (»زوائد املسند«  رواه عبداهللا يف ) ١(

 .»املسند«من  ] [وما بني . وصححه، ووافقه الذهبي) ٤/٣٣٠(، واحلاكم )٤٢٦٧(ورواه ابن ماجه         
 ).٧٣١٥(، ومسلم )١٤٠٣١و١٢٥٥٣(   رواه أمحد )٢(



 
   

٥٦٥ 

  .»؟ِ هذه القبورُن أصحابَم «: فقال،َعِا ففزًصوت

  .ِ ماتوا يف اجلاهليةٌ يا نبي اهللا ناس]:)قالوا([

َّتعوذوا باهللا من عذاب القرب، وعذاب النار، وفتنة الدجال«: الفق َّ ِ ِِ ِِ«.    

  ؟ وما ذاك يا رسول اهللا :قالوا

  أتاهِهِ يف قربَعِضُن املؤمن إذا وإو[ ،هاِبتىل يف قبورُة تَُّمن هذه األإ «:قال
 اهللا ُبـدَعهـو  :ُ فيقول: قال؟ِلُجَّالر تقول يف هذا ]ما كنت :هَ فسألٌلكَم

 كـان لـه يف ٍيـتِ بـه إىل بُ فينطلق، غريهاٍ عن يشءُلأسُ فام ي: قال.هُولُسَور
َ ورمحَكَ عصم  ولكن اهللا؛ِارَّك كان يف النُ هذا بيت:ُقالُ في.ِالنار   فأبدلك،كِ
   .نُ اسك:قال لهُ في.يل أهَِّرشَ فأب،ذهبأى َّ دعوين حت: فيقول،ِا يف اجلنةًيتَبه ب

 تقول يف هـذا َ ما كنت: فيقول،ٌلكَ أتاه مِهِ قرب يفَعِضُ إذا وَِروأن الكاف
 نِ مـٍقاَ بمطـرُرضبُ فيـ،ُ النـاسُ ما يقولُ كنت أقول:ُ فيقول ؟ِلُجَّالر

  .)١( »قلنيَّ الثَ غريُها اخللقُعَسمَ يًيحةَ صُيحِصَ في؛ِيهَنُذُ بني أٍحديد

- عـن  ، عـن قتـادة،وبـةُ أنا سعيد بن أيب عر،نا عبدالوهابث ، أيب
 ،ِهِ يف قـربَعِضُ إذا وَن العبدإ «: أنه قال☺ عن النبي ، نس بن مالكأ

 : لهِ فيقوالن،ِ ملكانِ فيأتيه،مِ نعاهلَ خفقُعَه ليسمَّنإ ؛هُ عنه أصحابّوتوىل
 ُا املـؤمنَّ فأم: قال ؟-☺ اً حممد:يعني - ،ِلُجَّ يف هذا الرُ تقولَما كنت

ك يف ِقعـدَر إىل مُ انظـ: لـهُ فيقال،☺ ولهُسَ اهللا ورُنه عبدأ ُشهدأ :فيقول
 .)٢( »اًا مجيعُامهَ فري،ِةَّا يف اجلنً به مقعد أبدلك اهللاُ قدو ،ِارَّالن

                                         
 .، وهو حديث صحيح)٤٧٥١(، وأبو داود )١٣٤٤٧(   رواه أمحد )١(
 ).٧٣١٧(، ومسلم )١٣٧٤و١٣٣٨(والبخاري ) ١٣٤٤٦(  رواه أمحد ) ٢(



    
   

٥٦٦ 

 - عن  ،] عن أبيه،قِارُعن عبداهللا بن خم[ ،ميسُعنا أبو الث ،نا وكيعث ، أيب
  .)١( ِ القربُ عذاب:قال ،]١٢٤: طه[ MÌ  Ë   Ê  ÉL  :عبداهللا

- يثمةَخ  عن، عن أبيه،فيانُ عن س،نا عبدالرمحن بن مهديث ، أيب، 
  MA  @  ?  >  =  C  B  :ال، قـ ٍبِعن الرباء بن عـاز

E   DK  J  I  HG  F  L ]قــــال، ]٢٧:إبـــراهيم: 
  .)٢(ِ القربِنزلت يف عذاب

- ب بن رافع يف قولـه ّعن املسي ،ماَّوَ عن الع،شيمُنا هث ، أيب: 
 M=G  F  E   D  C  B  A  @  ?  >  L   

 . القربِ نزلت يف صاحب:قال

- َعِنه سـمأ :بريُّخربين أبو الزأ ،ريجُنا ابن جأ ،نا عبدالرزاقث ، أيب 
 ِر،اَّجـ لبني النًَّا نخالًيوم ☺ ُّ دخل النبي:]يقول[  بن عبداهللاجابر 
ِني النَّجار  ن بِ مٍ أصوات رجالَعِفسم بون يف َّعـذُ ي، اجلاهليـةمـاتوا يفَّ
ن ِوذوا مـَّ أصـحابه أن يتعـُا يـأمرًعـِ فز☺ رسول اهللا ج فخر،همِقبور

  .)٣( ِ القربِعذاب

- عن  ، عن موسى بن وردان،نا ابن هليعةث ،نا موسى بن داودث ، أيب
 َيقا وًِطرابُم ]أ/٩٨[ َن ماتَم «:☺ قال رسول اهللا : قال، أيب هريرة

 ،ِةَّن اجلنِ مِِه برزقَيحِ عليه ورَيِدُ وغ،ِ األكربِعَن الفزِ مَنِومُ وأ،ِ القربَفتنة
                                         

  ).٩/٢٣٣ (»بريالك«، والطرباين يف )٣٥٢( هلناد بن الرسي »الزهد«و ،)١٦/٢٢٨(تفسري الطربي    )١(
 ). ٧١ص ( للبيهقي »عذاب القرب«ويف تفسري اآلية أحاديث وآثار كثرية، انظرها يف كتاب   

   ).    ٧٣٢١(، ومسلم )١٣٦٩(   رواه البخاري )٢(
 .، واحلديث صحيح، وقد تقدم نحوه)١٤١٥٢(، وأمحد )٦٧٤٢(   رواه عبدالرزاق )٣(



 
   

٥٦٧ 

  .)١( »ِيامةِ القِ إىل يومِِطرابُ املُجرأ له َِبتُوك

- نـسأاممة بن عبداهللا بن ُ عن ث،لمةَنا محاد بن سث ،نا وكيعث ، أيب، 
لـو « :☺  فقـال رسـول اهللا،ٌّبيَ مات ص: قال] بن مالك[نس أعن 

  .)٢( »بيَّ هذا الصَفلتأ ،ِ القربِةَّمَن ضِ مٌدَ أحَتَلْفَأ

-  بـن ااممـة ُ عن ث،لمةَنا محاد بن سث ،]اجيَّالن[ إبراهيم بن احلجاج
 ،ٍّ عىل صبيّ صىل☺ أن النبي : ك بن مال]نسأعن [ ،نسأعبداهللا بن 

 .)٣( »بيَّجا هذا الص لنِ القربِةَّن ضمِم ٌدَا أحَجَلو ن «: فقال- ٍبيةَأو ص -

- عن ابن  ، نافع:نِعه مِمَ س؛زوانَضيل بن غُنا فث ،نا وكيعث ، أيب
 ِةَّن اجلنـِه مـُقعـدَ مَ آدمِ عىل ابـنُضَعرُي «:قال ☺ عن النبي ، مرُع

                                         
 : عـن النبـي من حديث سـلامن ) ٤٩٧٣( مسلم ويشهد له ما رواه). ٩٢٤٤(   رواه أمحد )١(

 ،هُعملـَي كـان يالـذ هُعملـ عليـه ىَرَج َمات وإن ،وقيامه ٍشهر ِصيام نِم ٌخري ٍوليلة ٍيوم ُباطِر«
  .»انَّالفت َنِوأم ،هُزقِر ِعليه َيجرُوأ

 ).باب ما يرجى يف الرباط من األمن من فتنة القرب) (١٩ص (»عذاب القرب«كتاب : وانظر
 .من طريق املصنف) ١٨٢٣ (»األحاديث املختارة«   رواه الضياء يف )٢(

 ).١٠٨ /٢( »الكامل« ، وابن عدي يف)٢٧٥٣( »املعجم األوسط«ورواه الطرباين يف 
 . إسناد صحيح):١٨/٤٧٥( »املطالب العالية«قال ابن حجر يف 

. جالـه موثقـون ور»األوسـط« رواه الطـرباين يف ):٤٧/ ٣( »جممـع الزوائـد«قال اهليثمي يف 
ألفلـت  لو أفلت أحد من ضمة القرب«: ا دفن فقال رسول اهللا وعن أيب أيوب أن صبي: وقال

 اهـ  .  ورجاله رجال الصحيح»الكبري« رواه الطرباين يف .»الصبي هذا
يرويـه محـاد بـن سـلمة، : عن هـذا احلـديث، فقـال) ٢٣٩٠ (»العلل«  وسئل الدارقطني يف 

مي بن عامرة، وسعي بن عاصم اللخمي، شيخ برصي، عن محـاد بـن واختلف عنه؛ فرواه حر
                .سلمة، عن ثاممة، عن أنس 

 اهـ. الصحيحً وخالفهام وكيع وأبو عمر احلويض، فروياه عن محاد بن سلمة، عن ثاممة مرسال، وهو
 . من طريق املصنف) ١٨٢٤ (»املختارة« رواه الضياء يف )  ٣(



    
   

٥٦٨ 

 .)١( »هِ يف قربًيةِشَ وعً غدوةِارَّوالن
 - عن سعد بن ،رثدَقمة بن م عن عل،عبةُنا شث ،نا حممد بن جعفرث ، أيب 

 : لـهُقالُي« : قال،ِ عذاب القربَ قال ذكر☺ عن النبي ، عن الرباء ،َبيدةُع
 :  فـذلك قولـه.☺ ي حممـديـ ونب، ريب اهللا:فيقـول: قـال؟ ك ّبـَن رَم

MG  F  E   D  C  B  A  @  ?  >  =L« .

  .)٢( سلممل ا:يعني بذلك ]٢٧:إبراهيم[
 - عن زاذان،  نهال بن عمروِ عن م،نا األعمشث ،عاويةُنا أبو مث ، أيب، 

جـل مـن َ رِ يف جنـازة☺  خرجنـا مـع النبـي: قـال،عن الرباء بن عازب
 وجلـسنا ☺ رسـول اهللا َ فجلـس؛دَلحـُا يَّ ومل،ِ فانتهينا إىل القرب،األنصار

 َ فرفـع،ِ بـه يف األرضُتُ ينكٌه عودِ ويف يد،َ عىل رؤوسنا الطريّ كأن،ُهَحول
 ثـم -  اً أو ثالثـ،تنيَّمـر -  »ِ القـربِن عذابِوا باهللا مُيذَِعاست« : فقال،هَرأس
 َ نـزلِ،ن اآلخـرةِ مـٍ وإقبال،نيادن الِ مٍطاعِ إذا كان يف انق)٣( َبدَإن الع« :قال
 ٌنَ معهم كفـ،ُمسَّهم الشَ وجوهَّ كأنِ، الوجوهُ بيضِامءَّن السِ مٌالئكةَ مِإليه

 ثـم ،ِ البرصَّدَمنه ما سوِ حتى جيل،ِةَّ اجلنِنوطَن حِ مٍطُونَ وح،ِةَّ اجلنِن أكفانِم
 ،ُيبـةَّ الطُفسَّا الـنُتهَّ أي: فيقول،ِهِأسَ رَندِ عَلسَى جيَّتَ ح]ِاملوت[ ُلكَ مُيءَجي

 ُطـرةَ القُسيلَ كام تُيلِسَ تُ فتخرج: قال،ضوانِن اهللا ورِ مٍرةِغفَي إىل مِجُاخر
 حتـى ،ٍنيِ طرفـة عـِهِدعوها يف يـدَ أخذها مل ي فإذا،هاُذُ فيأخ،ِقاءِّن يف السِم

 منهـا ُرجَ وخيـ،ِوطُ ويف ذلـك احلنـ،ِنَفـَجعلوها يف ذلـك الكَ في،وهاُيأخذ

                                         
 ).٧٣١٣(، ومسلم )١٣٧٩(، والبخاري )٥٢٣٤(   رواه أمحد )١(
 ).٧٣٢١(، ومسلم )٤٦٩٩(، و)١٣٦٩(، والبخاري )١٨٥٧٥(  رواه أمحد ) ٢(
 . »إن العبد املؤمن«: »املسند« يف )  ٣(



 
   

٥٦٩ 

 فـال ،اهبـ فيصعدون : قال،ِ األرضِدت عىل وجهِجُ وٍسكِ مِفحةَن ِأطيبَك
 :ال قـ ؟ُبِّيـّوح الطُّ مـا هـذا الـر: قالواَّ إالِ من املالئكةٍألَون هبا عىل مُّرُمَي

هبا  ]ب/٩٨[ هَونُّسمُ التي كانوا يِ أسامئهِ بأحسن،]ٍ فالنُبن[ فالن :فيقولون
 ُفـتحُ في؛حون لهِستفتَ في،نياُّ الدِامءَّ الس إىلهبا انتهوَ حتى ي: قال.يف الدنيا

 إىل ِهى بهَنتُ حتى ي، التي تليهاِامءَّوها إىل السُبَّرَقُ مٍامءَ سِّن كلِه مُعِّشيُ في،له
وه ُ وأعيـد،نيّيِّلِ عبدي يف عَتابِبوا كُ اكت:  اهللاُُ فيقول،ِابعةَّ السِءامَّالس

 ًهم تـارةُخـرجُنهـا أِ وم،همُعيدُ وفيها أ،نها خلقتهمِ مّ فإين،ِإىل األرض
 ِ فيقـوالن،ِِهسانِجلـُ في،لكانَ مِيهِ فيأتِهِه يف جسدُوحُ رُعادُ فت: قال.خرىُأ
ينـي ِ د:فيقول؟ ك ُينِ ما د: لهِفيقوالن. يب اهللاَ ر: فيقول ؟كُّبَن رَ م]:له[

 هـو : فيقـول ؟ فيكمَثِعُ الذي ب]ُلُجَّالر[ما هذا  : لهِوالنق في.اإلسالم
 ، اهللا َ كتابُ قرأت: فيقول ؟كُوما علم : لهِ فيقوالن.☺ رسول اهللا

شوه ِ فأفر، عبديَقَدَ أن ص،ِامءَّن السِ مٍنادُي مِينادُ ف،قتَّدَ وص،ِه بُفآمنت
ن ِأتيـه مـَ في: قال،ِا إىل اجلنةًحوا له بابَ وافت،ِن اجلنةِسوه مِ وألب،ِ اجلنةنِم
 ُ حـسنٌلُجَأتيه رَ وي، البرصَّدَ مِهِ له يف قرب)]فسحُوي[( ،اَيبهِ وط،اِهِوحُر

ُّرسَ أبرش بالذي ي: فيقول له،يِحِّ الرُبَّيَ ط،ِيابّالث ك الـذي ُ هذا يومـ،َكُ
 أنا : فيقول؟ِ باخلريُ الوجه جييءَكُ فوجه؛ن أنتَ م:فيقول[ ،وعدُ تَكنت

 َى أرجعّ حت؛اعةَّ السِ أقمِّبَ ر،اعةَّ أقم السِّبَ ر: فيقول،]الحَّ الصَكُلَعم
   .إىل أهيل ومايل

 ِ؛ن اآلخـرةِ مـٍ وإقبال،نياُّن الدِ مٍ إذا كان يف انقطاعَ الكافرَ العبدَّ وإن:قال
 َّه مدن فيجلسون م، معهم املسوح،وجوهود الُ سٌالئكةَ مِن السامءِ إليه مَزلَن

هـا ُتَّ أي: فيقـول،ِأسهَ عند رَلسَ حتى جي، ِ املوتُلكَيء مَم جيُ ث،ِالبرص



    
   

٥٧٠ 

 يف ُقَّ فتفـر: قـال.ٍ وغـضب ن اهللاِ مـٍطَخَي إىل سِجُ اخر،ُ اخلبيثةُفسَّالن
 فـإذا ،هاُذُ فيأخ، املبلولِوفُّن الصِم )١( َودُّفَّ السُعِها كام ينتزُعَِز فينت،هِدَجس
 ُرجَ وخي، املسوِحَلكِى جيعلوها يف تَّ حت،ٍ عنيَةَرفَدعوها يف يده طَها مل يَأخذ

ا وال ِ هبـَصعدونَ فيـ،ِ األرضِهـرَدت عـىل ظِجـُ وٍيفـةِ جيِحِ رِنها كأنتنِم
 : فيقولـون ؟ُ اخلبيثةُوحُّا هذه الرَ م: قالواَّ إالِن املالئكةِ مٍون هبا عىل مألُّرُمَي

  حتى ينتهـى هبـا،ى هبا يف الدنياّمَسُ التي كان يِِه أسامئ بأقبِح،ٍفالنفالن بن 
 M  c   b :☺ ثم قرأ رسـول اهللا ، لهُحَفتُ فال ي؛ لهُستفتحُ في،نياُّ الدِامءَّإىل الس

o  n  m  l  k  j    i    h  g  f  e  dL ]ــراف ــول ف ]٤٠:األع يق
 ،اًه طرحـُوحر ُطرحُ في،فىلُّ يف األرض الس،جنيِه يف سَكتاب بواُ اكت: اهللا

ــرأ ــم ق '  )  (  *  +  ,   -  .  /  M  4  3  2  1   0 :ث
    6  5L ]ِِهجلـسانُ فيِلكـانَ ويأتيـه م،ِهِه يف جسدُ روحُعادُفت ]٣١:احلـج، 

  ؟كُينـِا دَ م: لهِفيقوالن. دريأ ال ، هاه هاه: فيقول ؟كُّبَن رَ م:فيقوالن له
  ؟ فـيكمَثِعـُ الـذي بُجـلَّا هذا الرَ م:ِقوالنَ في،دريأ ال ،اهَاه هَ ه:فيقول
 ؛َ أن كـذب:ِامءَّن الـسِ مـٍنـادُنـادي مُفي ]أ/٩٩ [.دريأ ال ،اهَاه هـَ ه:ُفيقول

ن ِ مـِ فيأتيـه،ِارَّالنـا إىل ً وافتحوا له بابـ،ِارَّن النِسوه مِ وألب،ِارَّن النِشوه مِفرأف
 ٌ ويأتيـه رجـل،هُ فيه أضـالعَتلفَه حتى ختُ عليه قربُّقضيُ وي،هاِمومَها وسِّحر

 هـذا ،ؤكوسَ أبـرش بالـذي يـ: فيقـول،يِحّ الرُِننتُ م،ِيابِّ الثُ قبيح،ِ الوجهُبيحَق
ِّيء بالرشجيك الوجه ُ فوجه ؟ن أنتَم] و[ : فيقول،ك الذي كنت توعدُيوم َّ. 

  .)٢( »اعةَّم السِقُت  الِّبَ ر: فيقول،ُك اخلبيثُ أنا عمل:فيقول

                                         
ُفودَّلس   ا)١( َشعب ُذات حديدة:  ُ ٌمعقفة ُ َ  ).١/٤٢٠ (»املخصص«.      هبا ُيشتوى ُ
، وهنـاد يف )١٠/١٩٤و ٣/٣٨٠(، وابن أيب شـيبة )٤٧٥٣(، وأبو داود )١٨٥٣٤(  رواه أمحد ) ٢(



 
   

٥٧١ 

- مـر زاذانُ عـن أيب ع،نا املنهالث ،نا األعمشث ،مريُنا ابن نث ،يب أ ،
 ِ يف جنازة☺  خرجنا مع رسول اهللا: الرباء بن عازب قالُسمعت :قال

 َ فجلـس: قال،لحدُ ي]ـا[ـ ومل،إىل القرب ])فانتهينا([ ،ِن األنصارِ مٍرجل
   . فذكر نحوه.. وجلسنا معه،☺رسول اهللا 

   .»ُصبَ والعُروقُ معها العَينقطع ىَّحتها ُعِزَينتـ]فـ[ «:وقال
  .)١(  قال زائدةا وكذ:قال أيب

-  نـا ث ،ليامن األعمـشُنـا سـث ،نا زائدةث ،مروَعاوية بن عُنا مث ،أيب
 خرجنا مـع :قال ] عن الرباء بن عازب[ ،نا زاذانث ،مروَنهال بن عِامل

 :نه قالأ ّ إال،ذكر معناه ف،.. ِن األنصارِ مٍلُجَ رِ يف جنازة☺رسول اهللا 
   .»سن الوجهَ ح،يابّ الثُسنَ حٌ له رجلُلَّمثُوي«

  .)٢( »يابِّ الثُ قبيح،ِ الوجهُ قبيحٌ له رجلُلَّثَمُي «:ِِروقال يف الكاف

                                         
هذا حديث : ، وقال)١/٣٩(، واحلاكم )٧٢١ (»هتذيب اآلثار«، والطربي يف )٣٣٩ (»الزهد«

 ، وزاذان أيب عمـر الكنـدي،ا باملنهال بـن عمـروً فقد احتجا مجيع،صحيح عىل رشط الشيخني
 وله شواهد عىل ، ومل خيرجاه بطوله،ة وقمع للمبتدع،نةُّويف هذا احلديث فوائد كثرية ألهل الس

  .اهـ ووافقه الذهبي. رشطهام يستدل هبا عىل صحته
 اهـ  . هذا حديث كبري، صحيح اإلسناد): ٢٨ (»شعب اإليامن« وقال البيهقي يف 

، )٥/٤٣٩و٤/٢٩٠ (»الفتـاوى«، وابـن تيميـة يف )٢/٩٦٥ (»اإليـامن«ابـن منـده يف :  وصححه
 ).  ٣/٥٠( »جمعامل«، واهليثمي يف )٤/١٩٦( »الرتغيب«، واملنذري يف )١٠٨ (»العلو«والذهبي يف 

ـ . حه مجاعة مـن احلفـاظَّحَ ص، وهو صحيح):١١٢ص  (»اجتامع اجليوش« وقال ابن القيم يف  اهـ
 »الـروح« ، وقـال يف)٦٨- ١٣/٦٣  (»سـنن أيب داود«وانظر رده عىل من طعن فيه يف تعليقـه عـىل 

  .ائر الطوائفَنة واحلديث من سُّجب هذا احلديث مجيع أهل الس وذهب إىل القول بمو):٤٢ ص(
 .، وقد تقدم خترجيه)١٨٥٣٥(  رواه أمحد ) ١(
 .، وقد تقدم)١٨٥٣٦(   رواه أمحد )٢(



    
   

٥٧٢ 

- عـن ،ابَّنا يونس بن خبـث ،نا محاد بن زيدث ،هراينَّبيع الزَّ أبو الر 
 فحـدثنا ِ، خرجنـا عـىل جنـازة: قال،مرُعن زاذان أيب ع ،مروَاملنهال بن ع

 ٍلُجـَ رِ عىل جنازة☺ خرجنا مع رسول اهللا : قال،ٍ يومئذٍ بن عازبُالرباء
 َستقبلُ مـ☺ النبـي َ فجلـس،لحـدُ ومل يِ فانتهينا إىل القرب،ن األنصارِم

 ☺ رسول اهللا َ فنكس،َريَّ عىل رؤوسنا الطَّ وكأن،هَ وجلسنا حول،ِبلةِالق
 ،»ِ القـربِعـذاب نِ بك مُاللهم إين أعوذ «: قالم ث،هَأس رَ ثم رفع،هَرأس

ِ  مـن اآلخـرةٍلَبـِإن املؤمن إذا كـان يف ق «:]قال[ ثم ،ٍاتّقاهلا ثالث مر
 ،ُمسَّهم الـشَهوُ وجّ كأن،ً إليه مالئكة  بعث اهللاُ،ن الدنياِ مٍطاعِوانق

 َّىلَه صـُ روحـَجَرَ فإذا خ،ِ البرصَّدَسون منه مِجلَ في،ُهه وكفنُوطُنَعهم حَم
 َّ إالٌ بـاب منـه فليس،ِامءَّالس ُحت له أبوابِتُ وف،ِ يف السامءٍلكَ مُّعليه كل

ِحي ك ُ عبـد،ِّ أي رب:َيـلِ ق،هِعدوا بروحـَ فـإذا صـ،ه منهِ بروحَلَدخُ أن يُّبُ
M   N : فإين وعدتـه،ِن الكرامةِ له مُأعددت وه ماُه فأروعِ أرج:قالي ف،فالن

 U  T  S  R  Q  P  O  L ]خفــقُه ليــسمعنــوإ ،]٥٥:طــه َ 
 ؟َكُّبَن رَ م،جبنا يا هذاَأ ]ب/٩٩[ ]:قالُحني ي[، دبرينُوا مَّلَم إذا وِنعاهل

 ٌي حممـديـ ونب،اإلسالم وديني ، ريب اهللا:ُ فيقول ؟كُّن نبيَوم؟ ك ُوما دين
?  @  : M=    >  A وذلك قولـه ،َدقتَ صٍ:فناداه مناد ،☺

J  I  HG  F  E   D  C  BLK    P  O  N   M  L 
 ،يـابِّ حـسن الث،يِحِّالـر  طيـب،ِ حسن الوجهٍثم يأيت آت ]٢٧:إبراهيم[

وأنـت  : فيقـول،قـيمُ مٌعـيمَ فيهـا نٍاتَّ وجن،ن اهللاِبرش برمحة مأ :فيقول
َفبرش ُبـرشُك الوجه يُ فوجه ؟َن أنتَ وم؛ٍ بخريك اهللاَُّ  أنـا : فيقـول،ِ بـاخلريِّ

ا عـن ً بطيئـ، اهللاِا يف طاعةًك إن كنت لرسيعُا علمت واهللا م،ُالحَّ الصَكُلَعم



 
   

٥٧٣ 

 ،ِةَّ اجلنـِرشُن فِشوه مِ أفرٍ:نادُ مي ثم يناد،اً اهللا خريَ فجزاك،  اهللاِمعصية
 إىل ٌ لـه بـابُفـتحُ وي،ِ اجلنـةِشُرُن فـِ له مُفرشُ في،ِا إىل اجلنةًوافتحوا له باب

   .ايلَ إىل أهيل ومَجعرأى َّ حت،َاعةَّ السِ أقمِّ يا رب:ُ فيقول،ِّةاجلن
   اهللاَُنزلأ ؛ن الدنياِ مٍ وانقطاع،ن اآلخرةِ مٍلَبِ إذا كان يف قَِروإن الكاف

 ،ٍن قطـرانِ مـُ ورسابيـل،ٍن نـارِ مـٌم ثيـابُعهـَ ما،ًدادِ شاًالظِ غًمالئكة
لعنه  هُفسَ فإذا خرجت ن،ِروقُ والعِصبَن العِه مُ نفسُنتزعُ في،هَشونِوَفيحت

 ُأبـواب قـتِّلُ وغ،ِ يف السامءٍكَلَ مُّ وكل،ِ واألرضِامءَّبني الس ٍكَلَ مُّلُك
 ِّبَ أي ر:لو ثم يق، منهِهِ بروحَلَه أن يدخَكرَ يَّإال ٌ ليس منها باب،ِامءَّالس

وه مـا ُ أرجعوه فـأر: فيقال،]ٌامءَس[ وال ،ٌرضأ ُقبلهَت مـ لٌفالن ]عبدك[
ِّن الرشِ له مُأعددت MP  O   NR  Q      T  S : إين وعدته،َّ

U   L.   
 ، يـا هـذا: يقال]حني[دبرين ُوا مَّم إذا ولِعاهلِ نَ خفقُيسمعَ فإنه ل:قال

 ال :ِ فيقـوالن،دريأ ال :فيقـول؟ ك ُّن نبيـَ ومـ ؟كُينِ وما د ؟كُّبَن رَم
 :ُ فيقـول،ِيـابّ الثُبـيحَ ق،يِحِّ الـرُنتنُ م،ِ الوجهُ قبيحٍ آتِ ثم يأتيه،َريتَد
َ وأنت فبرش:ُ فيقول،ٍقيمُ مٍوعذاب ،  اهللانِ مٍطَخَبرش بسأ  ،ٍ برشك اهللاَُّ
ُبرشُ الوجه يكُ وجه ؟ن أنتَم ِّ بالرشِّ  واهللا ،ُك اخلبيثُملَ أنا ع: فيقول،َّ

 ،  اهللاِا عن طاعـةًبطيئ ، اهللا ِعصيةَا يف مًن كنت لرسيعإك ُما علمت
 ،ٍن حديدِ مٌةَّرزبِم معه ،بكمأ ،ُّ أصم، له أعمىُضّقيُ ثم ي،افجزاك اهللا رش

ِ رض لو،مل يستطيعوها وهاُّلِقُ أن يِقالنَّعليها الث َلو اجتمع  ٌلَبـَ هبـا جَبُ
 هبـا مـا بـني ُبَرضُ في؛ُوحُّ فيه الرُعادُ ثم ي،ًةَه هبا رضبُبِ فيرض،اًرابُ تَصار
 ٍ:نـادُ ثـم ينـادي م،ِقالنَّ ليس الـثِن عىل األرضَعها مِمَ س،ًبةَ رضِعينيه



    
   

٥٧٤ 

   .)١ (»ِالنار] أ/١٠٠[ إىل ٌ له بابُفتحُ وي،ٍن نارِ مِوحنيشوه لِأفر

- عن املنهال ،ابَّ عن يونس بن خب،نا معمرث ،زاقَّنا عبدالرث ، أيب 
 خرجنا مع رسول : قال، ٍعن الرباء بن عازب ، عن زاذان،مروَبن عا

 َّأنه كَ وجلسنا حول،ِ عىل القرب☺ فجلس رسول اهللا ،ٍ إىل جنازة☺اهللا 
 ،»ِ القربِن عذابِ باهللا مُأعوذ «: فقال، لهُدَلحُ وهو ي،َنا الطريِعىل رؤوس

 ِطاعِ وانقِ،اآلخرة نِ مٍن إذا كان يف إقبالِإن املؤم «: ثم قال.ٍراتَثالث م
 ِّ مـع كـل،َمسَّهـا الـشِ عـىل وجوهَّ كأن،ُإليه املالئكة  نزلت؛ن الدنياِم

ِ بـرصَّمنه مـدسون ِ جيل،ٌنوطَ وحٌ منهم كفنٍدِواح ى إذا خرجـت َّحتـ ِه،َ
 ،ِ يف الـسامءٍكلـ مُّلُ وكـ،ِ واألرضِ بني السامءٍلكَ مّ عليه كلَّ صىل،هُوحُر

 َ أن دعون اهللاَ وهـم يـَّ إالٍ بـابِن أهـلِ ليس مـ،ِ السامءُحت أبوابِتُوف
 :ُ فيقـول،ك فـالنُبـدَع ِّبَ ر: قالوا،هِروحِ بَجِرُ فإذا ع،مُهَبلِ قِهِ بروحَجَعرُي

  .)٢( ِهِفذكر احلديث بطوله إىل آخر .» ..عوهِأرج

-] )( [ أيب، عـن ، األعمـش عـن،فيانُ أنا سـ،نا عبدالرزاقث 
ا مـع رسـول اهللا ـ خرجن: قال،عن الرباء بن عازب ، عن زاذان،نهالِامل

    .)٣(  وجلسناَ فجلس،لحدُ فوجدنا القرب مل ي،ٍيف جنازة ☺

- حـدثني أيب،هيـلُلمة بن كَبن إسامعيل بن حييى بن س ُ إبراهيم ، 
 عـن ،مـروَعنهال بـن ِ عن امل،-ٍهيلُلمة بن كَ حممد بن س:يعني - هِّمَعن ع

                                         
 .، ويشهد له ما تقدم)١٨٦١٥ (»زوائد املسند«  رواه عبداهللا يف ) ١(
، )١٧٦و١٧٥ (»التوحيــد«، وابــن خزيمــة يف )٦٧٣٧(، وعبــدالرزاق )١٨٦١٤(  رواه أمحــد ) ٢(

 .وقدم تقدم). ١/٣٩(واحلاكم 
 ).١٨٦٢٥(، وأمحد )٦٣٢٤(   رواه عبدالرزاق )٣(



 
   

٥٧٥ 

  خرجنا مع رسـول اهللا:قال،  ]األنصاري[ ٍعن الرباء بن عازب ،زاذان
 ،دَلحـُ وجـدناه مل ي،ِ فلام انتهينا إىل القـرب،ِن األنصارِ مٍ رجلِ يف جنازة☺

 ،َريَّالطنا ِن عىل رؤوسأ ك،هَولَ وجلسنا ح،ِ القبلةَِلستقبُم ☺ النبي َفجلس
 : فقـال، ثـم رفـع رأسـه،ً طويالِ يف األرضُنكتَ ي،ٌسِِّكنُ م☺والنبي 

   : ثم حدثنا،ٍ ثالث مرات،»ِ القربِن عذابِ باهللا مُأعوذ«

جاءتـه  ؛ن الـدنياِ مـٍطـاعِانقو ِ،ن اآلخرةِ مٍ إذا كان يف قبلَن املؤمنإ«
 َّدَ فجلسوا منه م،ٌ وحنوطٌ معهم أكفان،ُهم الشمسَوهُ وجَّنأ كٌمالئكة
ُه برشُ فإذا خرجت نفس،ِالبرص  َدَ فـصع،ِامءَّا إىل الـسهبـ ثم صعدوا ،وهاَّ

ك قبـضنا ُ عبـد،نـاَّبَ ر: فإذا انتهوا قـالوا،ِ واألرضِن السامءِم ٍكَلَم ُّكل
ِ منها حيٍ بابُّ كل،ِ السامءُ له أبوابُفتحُي ف،هَفسَن  ُ فيقال، منهَلُدخَ أن يُّبُ

M   N :هَخرجـُ وأ،ه فيهـاَعيـدُه أن أُ فـإين وعدتـ؛ِوه إىل األرضُّدُ ر:هلم
   U  T  S  R  Q  P  OL، ـــإذا ر ـــسَّدُف ـــه نف ه إىل ُت إلي

 ؟كُّبـَن رَ مـ، يا هذا:ُ فيقال،ُّهشَ في،مِ نعاهلَفقَخ ]ب/١٠٠[ َعِمَ س؛هِدَسَج
يب َ ر: ذلك يقـولُّ كل،ِه يف الثانيةُرَِه ينت،ٍاتَّرَ مَ ثالث ؟كُّين نبَ م؟ ُكما دين

 َقَدَ صـ:ِن الـسامءِ مـٍدانـُنـادي مُفي، ☺ ٌي حممدي ونب، وديني اإلسالم،اهللا
   :MA  @  ?  >  =  B قال اهللا ، هبا ه اهللاَُتّثبُ في.عبدي

 G  F  E   D  CL ]ِهفذكر احلديث بطول..  ]٢٧:إبراهيم.   

- عون بـن  عن،لمةَ عن س، عن أبيه،نا أيبث ، إبراهيم بن إسامعيل 
أن أبـا أيـوب :  ٍ بـن عـازبُحـدثني الـرباء ، حدثني أيب،يفةَحُأيب ج

 ،وءُ وضـِوزُكـِه بَ فجـاء☺ خرج مـع رسـول اهللا ¶األنصاري 
 ،َ ثم رجع،ٍ عني يف غياباتَبَّحتى تغي ☺ رسول اهللا  وانطلَق،َفجلس



    
   

٥٧٦ 

 : فقـال،ِمسَّ الـشِوبـةُيبَ وكان عنـد غ ؟ عليك الوضوءُّبُ أص:ُوقلت
  .»؟ سمعأ يا أبا أيوب ما ُهل تسمع«

   .علمأ ورسوله  اهللاُ:ُفقلت

  ؟ا تسمع يا رسول اهللا َ وم:ُ قلت:قال

 .)١( »مِهِبون يف قبورَّعذُ يِ اليهودَ أصواتُإين ألسمع «:قال 

- حدثني أبو حـازم،سان عن يزيد بن كي،نا حييى بن سعيدث ، أيب ، 
 ،عـاينُا يَ مُ ويعاين، به املوتُني ينزلِ املؤمن حَّنإ :][ عن أيب هريرة

ِ حي  واهللاُ، أهنا خرجتَّود  ،ِه إىل السامءِ بروحُصعدُ وي،ِ لقاء املؤمنُّبُ
 فـإذا ،ِ األرضِن أهلِه عن موتاهم مَونِ فيستخرب، املؤمننيُ أرواحِفتأتيه

 لقـد ، ذلـك إلينـاِروحِ بـَ ما جيء: قالوا،نياُّ الدَ فارقا قدً فالنَّ إن:قال
  .ِار النَِّ أو إىل أهل،ِار ذلك إىل النَِّ بروحَبِهُذ

 :ُقالُ في. ريب اهللا: فيقول ؟كُّبَن رَ م:ُسألُ يِ يف القربَعِ إذا وضَو إن املؤمن
م  اإلسـال: فيقـول ؟كينُـِا دَ م: فيقال.☺ ٌ حممدييبَ ن:ُ فيقول ؟كُّبيَن نَم

 ،ٌه نـومُعـِبَّ ثـم يت،كِقعـدَ انظر إىل م: فيقال،ِ يف القربٌ له بابُفتحُ ثم ي.ديني
 ُجُا ال ختـرّ أهنـَّ ود،ُعاينُ عاين ما ي، اهللاَّوُ فإذا كان عد.ةَكأنام كانت رقد

 : قال ؟كُّبَن رَ م:ُ يسألَالقرب َ وإنه إذا دخل،هَ لقاءُبغضُ ي  واهللاُ،اًأبد
 ال :قـال. دريأ ال : قـال ؟كُّبيـَن نَ مـ:قال[ ،يت ال در: قال.دريأال 

 ُرضبُثـم يـ ،] ال دريـت: قـال.دريأ ال : قال ؟ك ما دينُ: قال.دريت
   . املنهوشُ نم كام ينام:قال لهُ ثم ي،ِقلنيَّ الثّ إالٍ دابةّلُه كُعَسمَ يًبةَرض

                                         
 .، ويف إسناده ضعف، ولكن يشهد له ما تقدم)٤/١٢٠/٣٨٥٧ (»الكبري«   رواه الطرباين يف )١(



 
   

٥٧٧ 

    ؟وشُمنهـ يا أبا هريرة وما ال:ُقلت
 ُقَّيَضُ ويـ:  ثم قال أبو هريـرة،ُاتَّي واحلُّوابَّه الدُنهشَ الذي ت:قال

  .)١( هِك بني أصابعَّبَ وش.ه هكذاُ أضالعَفِتلَى ختَّه حتُعليه قرب

- نا الوليد بن القاسمث ،ائيَدُّبن عيل بن يزيد الص نيسُ أبو عيل احل، 
رسول اهللا  قال : قال،عن أيب هريرة  ،مِازَ عن أيب ح،انَيسَعن يزيد بن ك

 ا قد خرجتهن أَّ ود،ُعاينُ ما يُعاينُ و ي،ُ حني ينزل به املوتَن املؤمنإ« :☺

ِ حي واهللا ،]أ/١٠١[  فتأتيه ،ِامءَّ إىل السِهِروحِ بُصعدُ يَ وإن املؤمن،هَ لقاءُّبُ
ُستخربَ املؤمنني فيُأرواح  : فـإذا قـال،ِ األرضِن أهـلِهم مـِعـارفَونه عن مِ
 َا قـد فـارقًإن فالنـ ]:هلـم[  فإذا قال،ذلك أعجبهم ،نياُّ يف الداً فالنُتركت

 .)٢(  فذكر احلديث.».. ذلك إليناروِحِ بَيءِ ما ج: قالوا،نياُّالد
 - مـرو بـن َ ع عن حممد بن،ئبِنا ابن أيب ذث ،نا يزيد بن هارونث ، أيب

 فاسـتطعمت ،ٌةّوديـَ جاءت هي:قالت  عن عائشة ، عن ذكوان،عطاء
 ِن فتنـةِ ومـ،ِالَّجَّ الـدِن فتنةِ أعاذكم اهللا م؛موين أطع: فقالت،عىل بايب

 ،☺ها حتـى أتـى رسـول اهللا ُسِحبـ فلم أزل أ:قالت ثم .ِ القربِعذاب
                                         

 ).٢/٥٠٢/٧٢٤( )مسند عمر  (»هتذيب اآلثار«   رواه الطربي يف )١(
 اهـ. ًمسدد موقوفا بسند صحيح] رواه): [١٨٥١ (»حتاف املهرةإ«قال البوصريي يف 

 .ً موقوفاعن أيب أيوب األنصاري ) ٤٤٣ (»الزهد«وروى نحوه ابن املبارك يف 
 .وسيأيت يف األحاديث واآلثار ما يشهد لصحته

علـم  وهذا احلديث ال ن:الوليد بن القاسم، وقال،  من طريق )٩٧٦٠ (»مسنده«   ورواه البزار يف )٢(
  اهـ.إال الوليد بن القاسم، عن أيب هريرة ، عن أيب حازم ، رواه عن يزيد بن كيسان 

ينفرد عن الثقات بام ال ): ٣/٨١ (»املجروحني«، قال يف ابن حبان يف الوليد بن القاسم:   قلت  
 اهـ. يشبه حديث األثبات، فخرج عن حد االحتجاج به إذا انفرد

 .احلديث وخمالفته ليحيى القطان الذي أوقفه كام يف األثر الذي قبلهّومنها تفرده برفع هذا : قلت
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 » ؟ُومـا تقـول« :قال !؟ اليهودية ]هذه[ ما تقول ، يا رسول اهللا:فقلت
   .ِ القربِ عذابِن فتنةِ وم،ِالَّجَّ الدِن فتنةِكم اهللا مَ أعاذ: تقول:قلت

 ِتنةِن فِ باهللا مُ يستعيذ،ادَ مِ يديهَ فرفع☺ فقام رسول اهللا :عائشةقالت 
 فإنـه مل يكـن ِالَّجَّ الدُأما فتنة«:  ثم قال.ِ القربِ عذابِتنةِن فِ وم،ِالَّجَّالد

نـه إ :هَتـّمُ أٌّ نبي]ه[رِّذُم حيـا لًيرِموه حتذُكُرِّه وسأحذَتَّمُ أَرَّذَ قد حَّ إالٌّبيَن
   .ٍ مؤمنّه كلُؤَ يقر،ٌِر كاف:ِينيهَ عَ بنيٌكتوبَ م،]َليس بأعورواهللا [ ،ُعورأ

   ،سألونُي تّ وعن،فتنونُ فبي ت:ِ القربُوأما فتنة

 ،)١(ٍوفُشعَ وال مـ،ٍزعَ فـَه غريِ يف قربَِسجلُأ ،ُِحالَّ الصُلُجَّفإذا كان الر
 ُجـلَّن هـذا الرَ م: لهُقالُ في.ِاإلسالم  يف:ُ فيقول ؟ كنتَيمِ ف:ثم يقال له

 ،  اهللاِن عنـدِ مِناتّ جاءنا بالبي،☺ حممد : فيقول ؟بلكمِالذي كان ق
 ،اًها بعـضُعـضَ بُِمطَ حي، إليهاُرُ فينظ،ِ النارَلَبِ قٌةَرجُ له فُجَرفُ في،قناهَّفصد

 ُرُ فينظ،ِةَّاجلن ة إىلَرجُ له فُجَفرُ ثم ي. ر إىل ما وقاك اهللاُ انظ:]له [قالُفي
 ِ عىل اليقـني: لهُ ويقال،ك منهاُدَقعَ هذا م: فيقال له، فيها وما،اِهرهتَإىل ز
   . اهللاَ إن شاءُبعثُ تِ وعليه،َّتِ مِ وعليه،كنت

 َيمِ فـ: لهُ فيقال،اًشعوفَا مًعِزَ فِهِ يف قربَِسجلُأ :ُوءُّ السُجلَّوإذا كان الر
  ؟ الـذي كـان فـيكمُجـلَّ مـا هـذا الر:ُ فيقال،دريأ ال : فيقول؟َكنت

 ٌةَرجـُ لـه فُجَرفـُ في، كام قالواُ فقلتً يقولون قوالَ الناسُ سمعت:فيقول
َر إىل مـا رصُ انظ: لهُ فيقال، وما فيها،اِ إىل زهرهتُرُ فينظ؛ِ اجلنةَقبل   اهللاَُفَ
 اًا بعضَهُ بعضُِمطَ إليها حتُرُ فينظ؛ِ النارَبلِة قَرجُ له فُفرجُم يُ ث،َعنك، 

                                         
َأصيب َمن): .. املشعوف): (٢٣/٥١٥ (»تاج العروس« يف )  ١( ِ َشعفة ُ ِمعلـق عنـد رأسـه أي ،قلبه َ َّ ُ 

ٍّبحب ِالنِّياط ٍذعر أو ،ُ ٍجنون َأو ،ُ  .  ثم ذكره ... احلديث ومنه ،ُ
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 ُبعثُ وعليه ت،َّتِ وعليه م، كنتِّكَّ عىل الش،نهاِك مُدَقعَ هذا م:ُ لهُويقال
  .)١( »ُبَّعذُ ثم ي تعاىل،إن شاء اهللا

- عن أيب هريرة  ، عن سعيد بن يسار:قال حممد بن عمرو، عن النبي 
 : قـالوا،ُالحَّ الـصُلُجـَّ فإذا كان الر،ُ املالئكةُهُ حترضَتِّإن املي« : قال☺
 ،ِيـبَّ الطِكانـت يف اجلـسد ]ب/١٠١[ ،ُيبـةَّ الطُفسَّي أيتهـا الـنِجـُاخر
 ُ فـال يـزال، غـضبانِ غريِّ ورب،ٍحيانَ وربرشي بروٍحأ و،ًيدةَي محِجُاخر
 :ُ فيقـال، لـهُستفتحُ في،ِامءَّ هبا إىل السُعرجُ ثم ي،رجَ هلا ذلك حتى ختُيقال

 ِ كانت يف اجلـسد،ِ الطيبةِفسَّا بالنًرحبَ م:ُ فيقال، فالن:ُ فيقال ؟ن هذاَم
 ، غـضبانِ غـريٍّبَ و ر،حيـانَ ور،روٍحَي بِبرشأ و ،ًيدةَيل محُ ادخ،ِيبَّالط

   . التي فيها اهللا ِامءَّ هلا ذلك حتى ينتهي هبا إىل السُ يقالُفال يزال
 كانـت يف ، اخلبيثةُي أيتها النفسِجُ اخر: قالواُوءُّ السُجلَّفإذا كان الر

  ،ٍاقَّ وغـس،ٍيمِمـَِحي بِرشبـأ و،ًميمةَ ذًي مذمومةِجُ اخر،ِ اخلبيثِاجلسد
 هبا ُجَعرُ يم ث،َجُ هلا ذلك حتى خترُقالُ يُ فام يزال، أزواٍجِِهن شكلِآخر مو

  ال:ُ فيقـال. فـالن:فيقـال؟ ن هـذا َ مـ:ُ فيقـال، هلاُستفتحُ في،ِامءَّإىل الس
ه ال َّ فإنـ،ًعي ذميمةِ ارج،ِ اخلبيثِ كانت يف اجلسد، اخلبيثةِفسَّا بالنًمرحب

 ُجلسُ فـي،ِ إىل القربِم يصريانُ ث،ِن السامءِ مُلَسُ فرت،ِ السامءُ لك أبوابُفتحُي
  .واءَ عائشة سِا يف حديث مُثلِ مّدُ وير،» فيقال له،ُ الصالحُجلَّالر

ما يف حـديث عائـشة  ُثلِرد مُ وي،» .. فيقال له،وءُّ السُجلَّرال ُلسُوجي«[ 
  .)٢( ]واءَس

                                         
  .، واحلديث صحيح)١١٧٠ (»مسنده«ويه يف ، وابن راه)٢٥٠٨٩( رواه أمحد )  ١(
). ١١٧٩(، واخلـالل )٤٢٦٨و٤٢٦٢(، وابن ماجه )٢٥٠٩٠ (»زوائد املسند« رواه عبداهللا يف )  ٢(
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- نه سـأل أ :بريُّعن أيب الز ،نا ابن هليعةث ،ودنا موسى بن داث ، أيب
    ؟ِان القربَّا عن فتًجابر

 فـإذا ،هـاِبتىل يف قبورُة تُّمإن هذه األ« : يقول☺ سمعت النبي :فقال
 ،ِهـارِنت االُ شـديدٌ ملـكَ جاء،هُ عنه أصحابّىلتو] و[ ،هَ املؤمن قربَدخل

نـه إ : أقـول:ُؤمن املـُ فيقـول،ِلُجـَّ يف هـذا الرُ ما كنت تقول:فيقول له
ك الذي كان لك ِقعدَر إىل مُ انظ:ُكَ له امللُ فيقول. وعبده،☺  اهللاُسولُر
ار نـن الِرى مـَك الذي تِ وأبدلك بمقعد، منه  قد أنجاك اهللاُ،ِارَّن النِم
 ِّرشَبُ دعوين أ:ُ املؤمنُ فيقول،المهاِا كُ فريامه،ِن اجلنةِ الذي ترى مَكَقعدَم

  .نُك اس: له فيقال،أهيل

 يف هـذا ُت تقـولن ما ك: لهُ فيقال].أهله [ عنهّ إذا توىلُدَقعُ في؛ُوأما املنافق
 هذا .َ ال دريت: لهُ فيقال،ُ الناسُام يقولـ]كـ[ ُ أقول،دريأ ال :ُ فيقول ؟ِلُجَّالر

   .»ِن النارِ مقعدك مُهَ مكان  اهللاَُ قد أبدلك،ِةنن اجلِ الذي كان لك مَكُمقعد

 عىل ما ِ يف القربٍ عبدُّكل ]ُبعثُي[« : يقول☺ النبي ُمعت فس:ٌِرقال جاب
  .)١( »ِه عىل نفاقُِقمنافـ وال،ِه عىل إيامنُ املؤمن؛َمات

 - عد بـن َخربين عن سأ : قال علقمة بن مرثد،عبةُنا شث ،انفنا عث ، أيب
 هَّ ربـَ فعـرفَِلئُإذا سـ« :ِ قال يف القـرب☺ عن النبي ، عن الرباء ،بيدةُع

                                         
 اهـ .رواه ابن أيب شيبة بسند صحيح): ١٨٥١ (»إحتاف املهرة«قال البوصريي يف 

 ).٩٠٧٦ (»األوسط«، والطرباين يف )١٤٧٢٢( رواه أمحد )  ١(
 ابـن : وفيـه،»األوسـط« والطـرباين يف ، رواه أمحـد):٣/٤٨ (»جممع الزوائد«اهليثمي يف   قال 
 اهـ .  وبقية رجاله ثقات، وفيه كالم،هليعة

أخربين أبو الزبري أنـه سـمع جـابر بـن : عن ابن جريج قال) ٦٧٤٤(رواه عبدالرزاق :    قلت
 . وهذا إسناد صحيح. وذكر نحوه: .. عبداهللا يقول
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«، قوله] )فذلك([ ،هُحفظأا ال ً وقال شيئ:قال: M  @  ?  >  =
G  F  E   D  C  B  AL   )١(.  

 - مـرُعن ابـن ع ،خربين نافعأ ،بيداهللاُ عن ع،نا حييى بن سعيدث ، أيب 
،عليـهُضَعـرُ يَّ إالٌما منكم أحد« :☺ قال رسول اهللا] أ/١٠٢[ : قال ِ 

 و إن كـان ،ِ اجلنـةِ فمن أهل،ِ اجلنةِن أهلِ إن كان م؛ِّ والعيشِ بالغداةُهُقعدَم
  .)٢( » إليهَبعثُك حتى تُقعدَ هذا م: لهُ يقال،ِ النارِ فمن أهل،ِ النارِن أهلِم
- عـن أيب ، أنا حممـد بـن عمـرو،لمةَنا محاد بن سث ،فانَنا عث ، أيب 

 َ خفقُيسمعَإنه ل« :☺  قال رسول اهللا: قال،][ عن أيب هريرة ،لمةَس
  .)٣( »واَّلَم إذا وِاهلَِعن

 - نفـيَ احلٍعـن أيب صـالح ، عن إسـامعيل،نا حييى بن سعيدث ، أيب: 
MÌ  ËL ]٤ (ِ القربُ أنه عذابُتِخربُ أ:قال ،]١٢٤:طه(.  

- ٍنس بن مالكأ َعِمَعمن س ،فيانُنا سث ،نا وكيعث ، أيب يقول ُ: 
ن ِ مـِ عـىل األمـواتُضَعـرُ لتِ األحيـاءَعـاملإن أ« :☺قال رسول اهللا 

                                         
 .وهو حديث صحيح، وقد تقدم خترجيه) ١٨٤٨٢( أمحد   رواه) ١(
 ).حتى يبعثك اهللا): (ب(   ويف )٢(

                .وقد تقدم. ، والبخاري ومسلم)٤٦٥٨(رواه أمحد 
إن كان من أهل اجلنة فمن اجلنة، وإن كان من أهل النـار «: كان صوابه): ( أ ( وكتب يف هامش 

 .من طريق أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ) ٥١١٦(وهبذا اللفظ أخرجه أمحد ). »فمن النار
 . وقد تقدم، ومسلم من حديث أنس )٨٥٦٣(   رواه أمحد )٣(
ًوقد روي نحـوه مرفوعـا وموقوفـا، ). ٣٣٥٣( هلناد »الزهد«، و)١٦/٢٢٨( الطربي »تفسري«   )٤( ً

 ).  ٢٥٨ (»ُّاإلبانة الصغرى«، و)٢٠٦ (»الرد عىل املبتدعة«ذكرهتا يف التعليق عىل 
 وأوىل األقوال يف ذلـك بالـصواب قـول : اخلالف يف هذه اآلية، ثم قال  وذكر ابن جرير 

 اهـ.  هو عذاب القرب:من قال
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ِ مح؛اً فإذا رأوا خري،مِأهاليهم وعشائره أوا َ وإذا ر، واستبـرشوا،دوا اهللاَ
   .)١( »مهيِدَم حتى هتُتهُ اللهم ال مت: قالوا؛ ذلكَغري

- بـن أيب ا عن داود ،اد بن راشدَّبَنا عث ،مريُنا عبدامللك بن عث ، أيب
 مع رسـول ا شهدن: قال،عن أيب سعيد اخلدري  ،َةَ نرضعن أيبٍد، هن

ىل َبـتُ تَةُّم هذه األَّ إن،ُيا أهيا الناس« :☺ فقال رسول اهللا ، جنازة☺اهللا 
 ِهِ يف يـدٌكَلـَه مَ جاء؛هُابَ عنه أصحَقَّ فتفر،َِنفُ دُ فإذا اإلنسان،هاِبورُيف ق

 : قـال،اً فإن كـان مؤمنـ ؟ِلُجَّ يف هذا الرُ ما تقول: قال،هَ فأقعد،ٌاقَطرِم
 ثـم .صدقت : فيقول.هُسولَه ورُ عبداً وأن حممد، اهللاّله إالإ أن ال ُأشهد

َّ جـل وعـز،كِّ بربَفرتَك لو كُنزلَ هذا م: فيقول،ِ إىل النارٌ له بابُفتحُي َ ََّ 

                                         
 .وإسناده ضعيف النقطاعه. من طريق عبدالرزاق، عن سفيان، عن أنس ) ١٢٦٨٣(رواه أمحد   ) (١

 .الصلت بن دينار، مرتوك: ويف إسناده.  عن النبي من حديث جابر ) ١٩٠٣(وروى الطياليس 
تفـرد بـه : قـال الطـرباين. ً مرفوعـاعن أيب أيـوب ) ١٤٨ (»األوسط«   وروى الطرباين يف 

 .ضعيف وهو ،عيل بن مسلمة فيه): ٢/٣٢٧ (»جممع الزوائد«ي يف اهليثم قال. مسلمة ابن عيل
 عـن ¶عن النُّعامن بن بـشري ) ٤/٣٠٧(، واحلاكم )٥١٩ (»الكنى«وروى الدواليب يف 

 مـن إخـوانكم يف اهللا فـاهللا ،جوهـا يف متور الذباب مثل ّإال الدنيا من يبق مـل نهإ أال«: النبي 
               .»عليهم عرضُت أعاملكم فإن ،القبور ِأهل

 .جمهوالن فيه:  بقولهالذهبيوتعقبه  .خيرجاه مل و اإلسناد صحيح حديث هذا : قال احلاكم
 . من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه) ١٤٢٧(ولكن يشهد له ما تقدم : قلت

  .)١٤٢٦( وقد تقدم ¶ًوروى موقوفا نحوه من قول أيب هريرة، وأيب أيوب 
وقد استفاضت األخبار بمعرفة ): ١/١٩٠ (»خمترص الفتاوى املرصية« يف  قال ابن تيمية 

 ،يفعل عندهه يرى ويدري بام ّ وأن، وأن ذلك يعرض عليه،امليت بحال أهله وأصحابه يف الدنيا
 أن املوتى يسألون امليـت عـن حـال أهلـيهم ي ورو..ا ً ويتأمل بام كان قبيح،ا بام كان حسنًَّرسُوي

 راح : فيقولون ؟ ومات فالن فام جاءة، وتزوجت فالن، وأنه ولد لفالن ولد،فيعرفهم أحواهلم
 اهـ. إىل أمه اهلاوية



 
   

٥٨٣ 

 َ أن ينهضُيدُ فري،ِةَّ إىل اجلنٌ له بابُفتحُ في،كُلِنزَ فهذا م، بهَآمنت فأما إذ
  .ِهِ له يف قربُفسحُ وي،نُ اسك: لهُفيقول ،ِإليه

 : فيقول ؟جلَّ يف هذا الرُ ما تقول: لهُيقول - ا ًِقنافُأو م -  ،اًِرفاوإن كان ك
 ،ليـتَ وال ت، ال دريـت: فيقولـون.اً يقولون شيئَاسَّ النُ سمعت،دريأال 

 َك لـو آمنـتُلـِنزَ هـذا م:ُ فيقـول،ِ إىل اجلنـةٌ له بابُفتحُ ثم ي.وال اهتديت
 إىل ٌ لـه بـابُفـتحُ و ي،ك به هـذاَأبدل   فإن اهللاَ، بهَ فأما إذ كفرت،َكِّبرب

   .ِ الثقلنيَهم غريُّ كل  اهللاُها خلقُ يسمع،ِراقَ باملطًه قمعةُ ثم يقمع،ِالنار
 ٌاقَطرِه مِ يف يدٌكَلَ عليه مُ يقومٌ ما أحد، يا رسول اهللا:ِ القومُقال بعض

@    =  <  ?M« )١ (:☺ ول اهللافقـال رسـ .ند ذلكِ عَيلِ هّإال
B  AL «) ٢(. 

 - مـريُ ابـن ع:يعنـي -  بيـدُ عـن ع،مـروَ عن ع،نا سفيانث ، أيب - 
كم ِ أمل يـأت:]قـال[ ،ُ فإذا أتاهم امليت،األخبار فونَّ يتوكِ القبورُأهل ]:قال[

 ] ؟ٌ فـالنَ مـا فعـل:ِ القبـورُم أهـلُ فيـسأهل،بـىل[ : فيقولون: قال ؟ٌفالن
؟  أمل يــأتكم : فيقولــون ؟ٌ فــالنَ مــا فعــل: فيقولــون.ٌِح صــال:لــونفيقو

  .)٣(  سبيلناَك به غريِلُ س، إنا هللا وإنا إليه راجعون.ال: فيقولون ]ب/١٠٢[

                                         
 .رأ اآليةثم ق. »صحيح صحيح«: فقال رسول اهللا ): (ب(  يف ) ١(
، )١٦/٥٩٢ (»تفـسريه«، والطربي )٨٩١ (»ُّالسنة«، وابن أيب عاصم يف )١١٠٠٠(   رواه أمحد )٢(

 . واحلديث صحيح، وقد تقدم نحوه
 ). ٣/٢٧١ (»احللية«، و)٨٦٧( للدينوري »املجالسة«، و)٢/٣٤٢( البن قتيبة »عيون األخبار«  )  ٣(

مـري ُبيد بـن عُ وهذا موقوف عىل ع):٨٨ص( »تباينة السامعاإلمتاع باألربعني امل«   قال ابن حجر يف 
ـ .  فهو من قبيل املرسـل؛ ومثله ال يقال من قبيل الرأي، واإلسناد صحيح إليه،أحد كبار التابعني اهـ

 ).١٤٤٥(، وسيأيت زيادة بيان يف )١٤٣٥و١٤٢٧(ويشهد له ما تقدم من اآلثار : وقلت



    
   

٥٨٤ 

 - فـي أبا صالح احلنَُسمعت : قال، عن ابن أيب خالد،نا وكيعث ، أيب: 
 MÌ  ËL :عذاب القرب.   

- كريمـة )١( عـن أيب ،ا العـالء بـن عبـدالكريمنث ،نا وكيعث ، أيب 
M  Ç  Æ :ئـت هـذه اآليـةِرُ فق،ا عند زاذانًلوسُ كنا ج: قال،نديِالك

ÈË  Ê  É  L ]٢(  القربُ عذاب:قال زاذان ،]٤٧:الطور( .  
 - داود بن نا ث ،سلمة بن علقمةَنا مث برصي، أمحد بن أيوب بن راشد ال

ة َُّمهذه األ َّ إن: قال،] [دريُن أيب سعيد اخلع ،ةَ عن أيب نرض،ٍندِأيب ه
   .هاِ يف قبورُنَفتُت

 ُّاد أتـمَّبـَ عُ وحديث،ُعهَم يرفـ و ل،اد بن راشدَّبَ عِن حديثِا مًفذكر نحو
  .اً كالمُّ وأتم له،اً اقتصاصُوأحسن

- عـن قتـادة،- روبةَ ع]أيب[ ابن :يعني -  نا سعيد،نا روحث ، أيب ، 
 يف َعِضـُ إذا وَالعبـد إن« : قـال☺ أن نبـي اهللا : بن مالـكنس أعن 
لكـان َ أتـاه م،مِعـاهلِ نَرعَ قـُيـسمعَنه لإى َّ حت،هُ أصحابُ عنهّوىلَ وت،ِهِقرب

   - ☺حمد  مل- »؟ ِلُجَّ يف هذا الرُ ما كنت تقول: فيقوالن له،ِهدانِقعُفي

ر إىل ُ انظـ: فيقـال،هُ اهللا ورسـولُنـه عبـدأ ُشـهدأ : فيقـولُفأما املؤمن
َّ جل وعزلك اهللاَُّ قد بد ،ِن النارِ مَكِقعدَم  قـال .»ِن اجلنـةِا مـًدـقعـَ به مَّ

 يف ]له[ ُفسحُي« :نهأكر لنا ُ فذ:قال قتادة. »اًامها مجيعَفري :☺ رسول اهللا

                                         
 بـن العـالء :عنـه روى .زاذان :عن روى ،الكندى كرمة وأب): ٩/٤٣١ (»اجلرح والتعديل«  يف ) ١(

        ).٩/٦٥ (»التاريخ الكبري« اهـ  وكذا يف .ذلك يقول أيب سمعت .عبدالكريم
َّعند مجيع من خرجه : قلت  .واهللا أعلم. كام أثبته) أبو كريمة(َ

 ). ٨٥٥( »الرشيعة«، و)٣٥٥( هلناد »الزهد«، و)٣/١٥٤(للفسوي  »املعرفة والتاريخ«  ) ٢(



 
   

٥٨٥ 

  .»بعثونُ يِا إىل يومًِرضَ خِ عليهُمألُ وي،اًراعِ سبعون ذِقربه
مـا [ :قال لهُ فيُِق واملنافُِروأما الكاف« :قال ،نس بن مالكأ إىل َجعَثم ر

 فيقـال ،ُاسَّ النـُ ما يقـول،دريأ ال :فيقول ؟ ِلُجَّ يف هذا الرُ تقولَنتُك
 َ بـنيًةَبـَ رضٍن حديـدِمـ ٍ بمطـرقُبَ ثم يرض،َ وال تليت،َ ال دريت]:له
   .»نيَقلَّ الثَ غريِن يليهِها مُسمعَ في،ًيحةَ صُ فيصيح،ِنيهُذُأ

  .)١( »هُ أضالعَتلفَى ختَّ حتِهِ يف قربِ عليهُقَّضيُي« :همُوقال بعض
- عن ،ٍةَّرُمرو بن مَ عن ع،نا حممد بن جابرث ،وينُليامن لُ حممد بن س 
 ،ٍ يف جنـازة☺  كنا مع رسـول اهللا: قال، ذيفةُعن ح ، البخرتي]أيب[

عـىل   أو-، ِهِتـَّ عـىل حاف☺ رسول اهللا َ قعد،َ القربَ فلام بلغ،فأخرج هبا
 ُولُ تـز،ًةَ يف هذا ضـغطُ املؤمنُطَضغُي« : قال، فيهُرُ ينظَ فجعل،- ِِهشفت

  .)٣( »اً نارِِر عىل الكافُمألُ وي،)٢( هُِلمنها محائ
- مريُبيد بن عُبن ع  عن عبداهللا،لَغوِنا مالك بن مث ،نا وكيعث ، أيب، 

 ُ وأنـا بيـت،ةَخللـو اُ أنـا بيـت: يقـول؛ ليبكـيَ إن القـرب: قال،عن أبيه

                                         
 ).٧٣١٨(، ومسلم )١٣٧٤(، والبخاري )١٢٢٧١(  رواه أمحد ) ١(
 ).٢/١٠٠٤ (»لسان العرب«.  وجلده أصله يف التي ُالعروق )  ٢(
 . بهةَّرُم بن عمرو عن ،جابر بن حممد حدثنا ،داود بن موسى حدثنا: قال) ٢٣٤٥٧(   رواه أمحد )٣(

، مـن طريـق )٢/٤٠٦ (»املوضـوعات« يف ، وابن اجلوزي)١٤٨١( »الفوائد«ورواه متام يف 
 اهـ . حممد بن جابر ليس بيشء: قال حييى. ّ هذا حديث ال يصح:اإلمام أمحد، وقال

 وأبـو :فقـال) ٢٩ص  (»إلمام أمحـداالقول املسدد يف الذب عن مسند «ّوتعقبه ابن حجر يف 
أن املـتن  ولكـن جمـرد هـذا ال يـدل عـىل ؛ سعيد بـن فـريوز مل يـدرك حذيفـة:البخرتي اسمه

   اهـ.  أحاديث كثرية ال يتسع احلال الستيعاهبا يف.. فإن له شواهد ؛موضوع
، وقـد تقـدم جابر، وابن عمـر، وعائـشة : وحديث ضغطة القرب مروي من حديث: قلت

 ).١٤٤٨و١٣٩٠: (ذكر بعضها، انظر



    
   

٥٨٦ 

  .)١( ِودُّ الدُ وأنا بيت،ِةَالوحش
- بن ِ عن قيس،يعَفُ عن عبدالعزيز بن ر،فيانُ عن س،نا وكيعث ، أيب 

 كـام َون امليـتَّتلقَيــ]لـ[ ِ القبورَ أهلّ إن: قال،مريُبيد بن عُعن ع ،سعد
  ؟ فالنَ ما فعل ؟ٌ فالنَ ما فعل:فيسألونه،  عليهمَ إذا قدمُاكبَّى الرَّيتلق

 ِ إنـا هللا وإنـا إليـه: قالوا ؟كمِم يأتـ أول: قال،فإذا سألوه عمن قد مات
  .)٢( ه اهلاويةِّمُ إىل أِ بهِِكلُ س،راجعون

-  ]أنا ،-   ابن املبارك:يعني -نا عبداهللا ث ،نا عيل بن إسحاقث ،أيب] أ/١٠٣ 
 ملا :قال ،ثـهَّ حدَةَامسِ بن شمحنرالبد أن ع،ٍ حدثني يزيد بن أيب حبيب،هيعةـابن ل

   . فذكر احلديث،ُالوفاة ص مرو بن العاَت عحرض

 هـاِيعِ وتقط،ٍ جـزورِ نحـرَ فاقعدوا عندي قـدر؛ريتموينا و إذا و:قال   

                                         
               .   ، وإسناده صحيح)٣٤٢( هلناد »الزهد«  ) ١(

 .  بلفظ أطول من هذاث أيب احلجاج الثاميل ً  وروي مرفوعا من حدي  
= ،   )٦٨٧٠ (»مـسنده«، وأبـو يعـىل يف )٢٤١٢ (»اآلحـاد واملثـاين«   رواه ابن أيب عاصم يف 

 . ، وإسناده ضعيف)٢٢/٣٧٧ (»الكبري«والطرباين يف 
 ).٢/١٢٣٥( »املغني عن محل األسفار«، و)٣/٤٦( »جممع الزوائد«:    انظر

، واألثـر صـحيح، وقـد تقـدم )٣/٣٧١ (»احللية«، وأبو نعيم يف )٣٦١٥٣( شيبة   رواه ابن أيب) ٢(
 ).١٤٣٧ و١٤٣٥ و١٤٢٧(نحوه 
 .عن األشعث بن عبد اهللا األعمى) ٣٠/٢٨٢(تفسري الطربي ويف 

 . نحوهبإسناده عن احلسن البرصي ) ٢١٦٦(وعند الاللكائي 
  عـن النبـي أيب هريـرة عـن : ومن ذلك. ويشهد لذلك ما تقدم من األحاديث واآلثار

 ما : فيقولون،ا به من أهل الغائب بغائبهمًحتى يأتوا به أرواح املؤمنني فلهم أشد فرح.. «: وفيه
  ؟ أما أتاكم، قد مات: فيقول،غم الدنيا  فإنه كان يف؛ دعوه حتى يسرتيح:فيقولون؟ فعل فالن 

 رواه ):٤/١٩٨( »غيـب والرتهيـبالرت«قـال املنـذري يف  .»ه اهلاويةّ ذهب به إىل أم:فيقولون
  اهـ.  وهو عند ابن ماجه بنحوه بإسناد صحيح،ابن حبان يف صحيحه



 
   

٥٨٧ 

  .)١(  بكمَِس أستأن]ىحت[
- حـدثني عبـداهللا بـن ،وديُ عـن املـسع،نا حييى بن سعيدث ، أيب 
ِ وضـع يف قـربه  إذاَن املـؤمنإ : قال عبـداهللا :ال ق، عن أبيه،قِخارُامل ِ َ ُِ

ِأجلس يف قربه[  ه اهللاُُتِّثبُ في ؟كُّن نبيَ م ؟ك ما دينُ ؟كُّبَن رَ م: يقال له،]ُ
،يب اهللاَ ر:ُ فيقول  ،]ُعَّوسـُ في.☺ ٌ حممـديي ونب،]ِوديني اإلسالم 

  M@  ?  >  =  A  : ثم قرأ عبـداهللا، عنهُحَّوَرُ وي،هِله يف قرب
E   D  C  BL  إىل ثوله :MP  O  N   M L] ٢٧: إبراهيم.[  

  ؟ك ما دينُـ ؟كُّبَن رَم:  فيقال له،هِ يف قربَِسجلُ أَ إذا ماتَِرن الكافإو
   . فيهُبَّعذُ وي،هُ عليه قربُقَّضيُ في،دريأ ال : فيقول ؟كُِّيمن نب

  ]١٢٤:طه[ MÌ  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  ÅL  :وقرأ عبداهللا
 ِكم بتـصديقُ أنبأت،ٍثناكم بحديثَّ إذا حد:نهاِ مٍ حديثِّ يف كل: حييىقال

  .)٢(  اهللا ِن كتابِذلك م
- أن  :ِلنا أبو املتوكث ،نا إسامعيل بن مسلمث ،نا حييى بن سعيدث ، أيب

 : فقـالٍ مـراتَ ثـالث☺ اهللا ُّه نبيَّ تأو،هِ يف قربَعِضُعاذ ملا وُسعد بن م
 ُ منها سعدَتَ النفل؛ منهاُِتنفلَ يٌلو كان أحد« :م قالُث .»هَّوأ ،هَّوأ ،هَّوأ«
  .)٣( »ٍ بن معاذا

                                         
 ).   ٢٣٦(، ومسلم )١٧٧٨٠(   رواه أمحد )١(
 ).٩ (»عذاب القرب«، والبيهقي يف )٩/٢٣٣/٩١٤٥ (»املعجم الكبري«رواه الطرباين يف )   ٢(

ـ  ويشهد له ما تقدم من األحاديث. ه حسنإسناد): ٣/٥٤ (»جممع الزوائد« قال اهليثمي يف   .اه
 جبـري بن سعيدبإسناده عن ) ٢٤٦ (»ذم الكالم«فيشهد له ما رواه اهلروي يف : وأما قول حييى  

 .   مصداقه يف كتاب اهللا وجدت ّإال حديث  اهللا رسول عن بلغني ما ّقل :قال
     =                 .     حديث مرسل)٣(



    
   

٥٨٨ 

- ابن أيب ُ سمعت: قال،مِ عن جرير بن حاز،نا حييى بن سعيدث ، أيب 
 ِهِ عليـه يف قـربُطَّسلُ يَِرإن الكاف :قالت  سمعت عائشة :قال ،َليكةُم

 ؛ًى حلـامَ ثـم يكـسِه،ِى ينتهـي إىل قدمـَّت حِأسهَن رِه مُ يأكل،قرعأ ٌجاعُش
ى ينتهي ت حُ فيعودُعادُ ثم ي،ِهِى ينتهي إىل رأسَّحت[ ،ِهِ قدمِلَبِن قِه مُفيأكل

  .)١(  ثم كذلك.]إىل قدميه

 - يعني -  نا ليث ،زاعيُلمة اخلَ وهو أبو س،نا منصور بن سلمةث ، أيب: 
 ،ِهِّجـدعـن  ، عـن أبيـه،عيبُ بن شمروَ عن ع،عن يزيد بن اهلاد، -  ٍابن سعد

 ،ِن الكـسلِ بك مـُ أعوذّاللهم إين« : يقول☺اهللا   سمعت رسول:قال
 ،ِالَّجَّدـ الـ املـسيِحِتنـةِن فِك مِ بُأعوذو ،ِمأثمـ و ال،ِمَمغرـ وال،ِهرمـوال

  .)٢( »ِ النار]ِعذاب[ن ِ بك مُوذـأعو ،ِقربـال ِتنةِن فِ بك مُوذـوأع

 - عـن أيب ،عيدَعاوية بـن سـُ عن م،نا بقيةث ،عامنُّيج بن النُا رسنث ، أيب 
  :☺اهللا  قـال رسـول : قـال، مرو بـن العـاصَعن عبداهللا بن ع ،بيلَق
  . )٣ (»ِ القربَ فتنةَِيقُ و؛- ِعةُمُ اجلَأو ليلة - ،ِعةُمُ اجلَ يومَن ماتَم«

                                         
:  سعد فنُقال حني د  أن النبي ¶عن ابن عمر ) ٥٧٤٧ (»مسنده«وروى البزار يف 

 . » لو انفلت أحد من ضغطة القرب، النفلت منها سعد،سبحان اهللا«
 . رواه البزار بإسنادين ورجال أحدمها رجال الصحيح):٩/٣٠٨ (»جممع الزوائد«قال يف 

 إلخ.. إسناده جيد ): ٤/١٤٦ (»البداية والنهاية«قال ابن كثري يف 
 .ما يشهد له) ١٤٤٥و١٣٩٠(وقد تقدم : قلت

 .، وإسناده صحيح)٢٥٤( » القربإثبات عذاب«والبيهقي يف  ،)٣٥٨٩٤(  رواه ابن أيب شيبة ) ١(
  .وهو حديث صحيح، وقد تقدم نحوه من حديث أنس ) ٦٧٤٩و٦٧٣٤(   رواه أمحد )٢(
  والـسامعرصيح بقيـة بالتحـديثوعنده ت) ٣٢٣ (»املنتخب«ُ، وعبد بن محيد يف )٦٦٤٦(  رواه أمحد ) ٣(

ِيف مجيع اإلسناد، فأمن من تدليسه َِ ُ . 
 :  َّ   وللحديث طرق وشواهد يتقوى هبا، ومنها



 
   

٥٨٩ 

  )١(  م كالب النار ه:سئل عن الخوارج و من قال

                                         
عـن عبـد اهللا بـن عمـرو بـن  ،وضـعفه) ١٠٧٤(، والرتمذي )٧٠٥٠و٦٥٨٢(  ما رواه أمحد 

 .¶ العاص
 . من حديث أنس ) ٤١١٣ (»مسنده«يف  يعىل و أبوما رواه

 . من حديث جابر ) ٣/١٥٥ (»احللية« نعيم يف وما رواه أبو
 اهـ.  وهو مدين فيه لني، تفرد به عمر بن موسى،غريب من حديث جابر وحممد:   قال أبو نعيم

 .ً مرسالعن الزهري عن النبي ) ٥٥٩٥(وما رواه عبدالرزاق 
 . من قوله عكرمة بن خالد املخزوميعن) ١٧٥( » القربعذاب«وما رواه البيهقي يف 

باب ما يرجـى يف ) (١٣٩ص( » القرب عذابإثبات«وذكر بعض طرق هذا احلديث البيهقي يف 
 ). املوت ليلة اجلمعة من الرباءة من فتنة القرب

ومن خرج عىل إمـام مـن : .. )٣٣ (»ُّأصول السنة« يف رسالة عبدوس يف   قال اإلمام أمحد  )١(
 وأ ،ضـاِّ وجـه كـان بالرِّ بأي،وا له باخلالفةُّ وأقر،أئمة املسلمني وقد كان الناس اجتمعوا عليه

 فـإن مـات اخلـارج   وخالف اآلثار عـن رسـول اهللا، هذا اخلارج عصا املسلمنيّفقد شق :الغلبة
 فمـن فعـل ؛ن الناسِ مٍ وال اخلروج عليه ألحد،لطانُّ قتل السّلَ وال حي، مات ميتة جاهليةعليه

 )]٢/٣٥٤ (»اجلامع يف عقائد أهل السنة«انظر كتايب . [نة والطريقُّذلك فهو مبتدع عىل غري الس
ًاخلوارج قوم سوء، ال أعلم يف األرض قوما رشا منهم: ً   وقال أيضا ُ  . 

   ). ١١٠( للخالل »ُّالسنة«.  من عرشة وجوهصح احلديث فيهم عن النبي :   وقال
 ٌ أكفـار: قيـل. هم مارقة: قال ؟ أكفر اخلوارج:ن أبا عبداهللا قيل لهإ : يوسف بن موسى   وقال

 ). ١١١( للخالل »ُّالسنة«   .ينِّ هم مارقة مرقوا من الد:قال؟ هم
 ؟  ، وترى قتاهلمرونَّفَكُاحلرورية واملارقة ي): ١٨٤٤ (»مسائله« وقال ابن هانئ يف -

 . يف احلديثا جاء فيهمـ وقل كم، اعفني من هذا:قال
 وإباحة ،وء مذاهبهمُ وس، ذم اخلوارجباب( ):١/٣٢٥( »الرشيعة« يف  قال اآلجري -

 ، أن اخلوارج قوم سوء،اً وحديثًمل خيتلف العلامء قديام: قال،) أو قتلوه،مُهَن قتلَ وثواب م،تاهلمِق
 ، هلم   فليس ذلك بنافع، واجتهدوا يف العبادة، وصاموا،واّ وإن صل، ولرسوله تعاىل، صاة هللاُع

 َلونَّ يتـأوٌ ألهنـم قـوم؛ هلـمٍنـافعِ وليس ذلـك ب،ن املنكر والنهي ع، باملعروفَرون األمرِظهُوي
 ،  النبـيَرَّذَ وحـ، تعـاىل مـنهم اهللاَُرَّ وقد حذ،هون عىل املسلمنيِّوَمُ وي،القرآن عىل ما هيوون



    
   

٥٩٠ 

                                         
  . ومن تبعهم بإحسان،رناهم الصحابة َّذَحَ و،دون بعدهِاشَّلفاء الرُناهم اخلَرَّذَوح

 ،ِ اخلـوارجِسـائر نِ ومن كان عـىل مـذهبهم مـ، األرجاس،جاس األن، هم الرشاةُواخلوارج
  . املسلمنيَون قتلُّلِ ويستح،مراءُة واألّون عىل األئمُجُ وخير،اً وحديثًيتوارثون هذا املذهب قديام

 ، وهو يقسم الغنائم  عىل رسول اهللاَ وهو رجل طعن؛  منهم عىل عهد رسول اهللاَ طلعٍ قرنُلَّفأو   
 ، قتله مرُ  فأراد ع،»ل إذا مل أكن أعدلِعدَ فمن يَويلك« : فقال. فام أراك تعدل،ا حممد اعدل ي:فقال

 وصيامه مع ،أحدكم صالته مع صالته  ُرِقَا له حيً وأخرب أن هذا وأصحاب، من قتله فمنعه النبي
َ وبني، وأمر يف غري حديث بقتاهلم،ينِّالد نِقون مُ يمر،صيامه   .ههم أو قتلوَ فضل من قتلّ

 بـاملعروف والنهـي عـن َ واجتمعوا وأظهروا األمر،ىّثم إهنم خرجوا بعد ذلك من بلدان شت   
 ممن كان   وقد اجتهد أصحاب رسول اهللا،  فقتلوا عثامن بن عفان،وا املدينةُمِدَ حتى ق،املنكر

          . فام أطاقوا عىل ذلك ،قتل عثامنُ ي الباملدينة يف أن
   وأظهـروا ،كمـهُ ومل يرضـوا بح،لـب ك عىل أمـري املـؤمنني عـيل بـن أيب طام خرجوا بعد ذلُث   

 فقاتلهم عيل ،) أرادوا هبا الباطلٍّ حقُ كلمة( : ّ فقال عيل). اهللا َّ ال حكم إال( : وقالوا،قوهلم
وأخرب عن النبـي، فأكرمه اهللا تعاىل بقتلهم  وقاتـل معـه ، أو قتلـوه، بفـضل مـن قـتلهم 

 اهـ. اعةّ إىل أن تقوم السٍّ يف اخلوارج سيف حق سيف عيل بن أيب طالب  فصار،الصحابة
 ):    ١٠٦( يف عقيدته التي أدرك عليه أهل العلم يف مجيع البلدان وقال حرب الكرماين 

ُّفمرقوا من الـدين، وفـارقوا امللـة، ورشدوا عـىل اإلسـالم، وشـذوا عـن ): ُاخلوارج(َّ    وأما  ِ ُ َ
ِ َِّ ِ ِّ

َ وضلوا عن سبيل اهلدى، وخرجوا عـىل الـسلطان واألئمـة، وسـلوا الـسيف عـىل ِاجلمـاعة، َّ َّ ُّّ َِّ ِ ُ ِ
ِاألمة، واستحلوا دماءهم وأمواهلم، وأكفروا من خـالفهم، إال مـن قـال بقـوهلم، وكـان عـىل  ِ َِ َ ََّّ ُّ ُ

ِمثل رأهيم،    . ضاللتهمِدار معهم يف َوثبتِ
ُ ويرمـوهن،نهمِؤون مـَّ ويتربُه،َختان وأُهَ وأصهار، ٍوهم يشتمون أصحاب حممد  ،ِفرم بـالُكَ

ِدين وسنن اإلسـالم، الِالفهم يف رشائعِ ويرون خ،ِمِوالعظائ ُِ  وال ،ِ القـربِنـون بعـذابِؤمُ وال يِّ
 أو أتى ،ًن كذب كذبةِ م:يقولون، وهم ِار النَِّ أهلنِ ماً أحدوارجُخي وال ،فاعةَّ وال الش،ِاحلوض
ٌ كافر، فهوٍ توبةِن غريِ مَاتـ فمِنوبُّن الذِ مً أو كبرية،ًصغرية  ،اً أبد فيهااًدَّلُا خمً خالدِار النَّهو يف فِ

ال يرون ، وٌ رافضة،ٌئةِرجُ م،ٌةَّ جهمي،ٌةَّوهم قدري، ِرياطِ والقِةَّ يف احلبِةَّ البكريِوهم يقولون بقول
ِته،ؤيُ رَ قبلَومَّرون الص وي، عن وقتهاِالةَّ الصَوهم يرون تأخري، مِهِمامِ إَ خلفَّ إالًمجاعة  َ والفطرِ
  رهمِّ ويـرون الـد، يف ديـنهمَتعةُ ويرون امل،لطانُ وال س،ٍّ ويلِ بغريَكاح وهم يرون النِّ،ِِهؤيتُقبل ر

ال يـرون هم و،  عليهاَمسحـ وال ال،ِفافِالة يف اخلَّال يرون الصهم وً حالال، ٍا بيدً يدِدرمهنيالب
كفـى ، فُهَ وأهلَيها اإلسالمفالفون ُ خيًريةث كَوأشياء، ًالفةِ خٍ لقريش وال،ً عليهم طاعةِلطانُّللس



 
   

٥٩١ 
 

 - عـن ابـن ،مرو بن العالءَ وأبو ع،مِنا جرير بن حازث ،نا وكيعث ، أيب 
 :☺ قـال رسـول اهللا : قـال، ٍّعـن عـيل ،َبيدةَعن ع ])سمعاه([ ،سريين

ولـوال  ،»ِ اليـدُجَدَ أو ُخمـ،ِ اليدُثدونَ أو م،ِ اليدُنَودُ مٌ رجلِ فيهمٌ قومُخيرج«
  . ☺ هِّ نبيِلوهنم عىل لسانِقاتُي الذين  اهللاَُا وعدـكم بمُ ألنبأت)١( أن تبطروا

    ؟☺ن رسول اهللا ِ أنت سمعته م: ٍّ لعيلُ قلت:ُةَبيدَقال ع

  .)٢( ِ الكعبةِّي وربإ ،ِ الكعبةِّبَي ورإ ،ِ الكعبةِّبَي ورإ :قال

- خربين أبو أ ،بابةَ و أنا ش: قال،ازَّالبز حيمَّ أبو حييى حممد بن عبدالر
 واهللا لوال :قال ، ٍّعن عيل ،َبيدةَ عن ع،ا ابن سرييننث ،مرو بن العالءَع

 :همُتَ عالمـ،مَلـوهنُقتتالـذين  ☺كم ِّ نبيِكم عىل لسانُثتَّبطروا حلدَأن ت
   .ِ اليدُثدونَ أو م،ِ اليدُنَودُ أو م،ِ اليدُجَدُ خمٌرجل

                                         
ُوهم املارقـة .ٍء يف يشِن اإلسالمِوليسوا م، مُهينُِم ودُهُذهبَم ومُ يكون هذا رأهيً ضاللةٍبقوم َ ِ ُ. 

ن ِما  وأبعده،ِ األقاويلُم أخبثوقوهل .. ُةَقِ واألزار ..ُاحلرورية:  اخلوارجِاءـسمأن َوم: وقال
ُيسية، وامليمونية،هَبيالو .. ُةَّيِفرّالصو .. ُةَّيِإلباضا و ..ُةَّجدي والنَّ.نةُّ والسِاإلسالم َُّ َِّ  . ُةِّيِزما واخلُ

، وهـم ٍ وضـاللةٍ بدعـةُ أهل ،ِةَّن امللِن موجِ خار،ِةنَُّّفون للسِ خمال،ٌاقَّ فس، خوارجِ هؤالءُّكل
ٌلصوص، قطاع، قد عرفناهم بذلك ٌَّ ُ.    

 ِوكـذبت، )ئـةِرجُم( :ِ واجلامعـةِنةُّون أهل السُّسمُم يّفإهن: ُاخلوارج وأما): ١١٧(ً   وقال أيضا 
 .ٌراَّن خالفهم كفَ وم،ِ دون الناسٍّ وحقٍ يزعمون أهنم عىل إيامن؛ُ بل هم املرجئة يف قوهلمُاخلوارج

َّوقد من اهللا عيل. »املسائل«كل ذلك ذكره حرب يف اعتقاده ضمن كتابه   فأخرجته يف كتـاب َّ
ُّواحلمـد اهللا عـىل اإلسـالم والـسنة، . )]هــ١٤٣٥(دار اللؤلؤة / ٢ط  [»ُّالسنة«سميته كتاب 

   . وأسأله الثبات عليها حتى املامت
ِالبطـر( أصـل : قيل ):١٠/٢١٢ (»تاج العروس«  يف ) ١( َ ُالـدهش ):َ َ  عنـد َاملـرء يـانعرتي ُةريواحلـ َّ

ِهجوم ُ ُالبطر): (١٣/٢٢٨ (»هتذيب اللغة«ويف  .ِّبحقها القيام عن ِالنِّعمة ُ َ  .  النعمة يف ُّالطغيان : )َ
 ).١٤٥٥: (وسيأيت معنى الغريب منه عند أثر رقم).٢٤٣٠(، ومسلم )٧٥٣(   رواه أمحد )٢(
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   ؟ ☺ن رسول اهللا ِ مهَ أنت سمعت:ُ فقلت:قال
  .ٍعَ وال أربٍثالثال  وِتنيَّ وال مر،ٍةَّغري مر ☺ن النبي ِه مُعتِ سم، نعم:قال    

 - عن حممـد ،نا أيوبث ،نا محاد بن زيدث ،مر القواريريُبيداهللا بن عُ ع 
فـيهم « : فقـال،وانَهـر أهـل النَّ ذكر عـيل :قال ،بيدةَ عن ع،بن سريينا

روا َبطـ لـوال أن ت،»ِ اليـدُجَد أو ُخمـ،ِ اليـدُثـدونَ أو م،ِ اليـدُنَودُ مٌرجل
  .  ☺ ٍ حممدِم عىل لسانَلوهنِقاتُ الذين ي  اهللاَُ وعدامكم بُأتَّلنب

     ؟ه منهَمعتِ أنت س:ُ قلت:قال

    .)١( ِ الكعبةِّبَي ورإ :قال

- عـن ،مِرير بن حـازَنا جث ،نا وكيعث ،القاينَّ إسحاق بن إسامعيل الط 
 ُجُيخرَنه سإ «:☺سول اهللا  قال ر:قال ٍّيل عن ع ،َةَبيدَ عن ع،ابن سريين

ولـوال أن  ،»ِ اليـدُجَد أو ُخمـ،ِ اليـدُثـدونَ أو م،ِدَ اليـُنَودُ مٌ فيهم رجلٌقوم
   .☺ ٍ حممدِسانِم عىل لَلوهنُالذين يقت   اهللاَُكم بام وعدُأتّوا ألنبُبطرَت

   ؟☺  أنت سمعته من رسول اهللا:ُ فقلت ٍّ إىل عيلُ فقمت:ُيدةِبَ قال ع
   .ِ الكعبةِّبَي ورإ ،ِ الكعبةِّبَي ورإ :قال 

   .ِ اليدُصِ ناق:»ِاليد ودنُم «:قال وكيع 
  .ةَرِ ضام:»ُجَخدُمـال«و
   .)٢( دةِائَ زٌ فيها شعرات:»ِ اليدُثدونَم«و

                                         
 .وقد تقدم). ٩٨٢ (»زوائد املسند«   رواه عبداهللا يف )١(
 ): املـودن اليـد(  :هقـال الكـسائي وغـري ):٤/٣٣٥( »غريب احلديث« يف ُ أبو عبيد قال   )٢(

 .القصري اليد
 يـده َهَّ شـب،هُ وهـي أصـل،ديَّوة الثـُندُ نراه أخذه من ث:اس قال بعض النّ،)مثدن اليد( :وقوله  
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- عـن ،نا أيوبث ،نا إسامعيل بن إبراهيمث : قاال، وأبو خيثمة، أيب 
 ٌفيهم رجـل «: فقال،وارجر اخلك ذ: قال، ٍّعن عيل ،َبيدةَن عع ،حممد

كم ُثتّروا حلـدَبطَ لوال أن ت،»ِثدون اليدَ أو م،ِ اليدُنَودُأو م ،]ِاليد[ ُجَدُخم
  .☺ ٍ حممدِعىل لسان  الذين يقتلوهنم  اهللاَُ وعداـبم

   ؟☺ن حممد ِه مَ أنت سمعت:ُقلت
  . الكعبةِّبَي و رإ ،ِ الكعبةِّبَي ورإ :قال

 - مرو بن العـالءَ وأبو ع،ٍنا جرير بن حازمث ،] أ/١٠٤[ نا وكيعث ، أيب، 
  . »ثدونَم« :نه قالأ َّ إال؛فذكر احلديث ،ريينِن ابن سِاه مَعِسم

- عـن  ،نا عبـدالوهاب بـن عبداملجيـد الثقفـيث ،ويد بن سعيدُ س
بطـروا َ لـوال أن ت: قـال، ٍّعـن عـيل ،بيـدةَ عـن ع،]عن حممد[ ،أيوب

 أو ،ِ اليـدُنَودُ مـٌ فـيهم رجـل؛ملـن قـتلهم   اهللاَُّدعأا ـكم بمُألخربت
   .ِ اليدُجَدُ أو خمِ اليد،ُثدونَم

   . ☺ن رسول اهللا ِه مَ أنت سمعت:بيدةَقال ع
 .اً ثالث.ِعبةَ الكِّبَي ورإ ،ِعبةَ الكِّبَي ورإ ،ِعبةَ الكِّبَري وإ :قال

- عـن أيـوب ،ٍيـدَاد بن زنا محث ،يِمَّدَقُمد بن أيب بكر بن عيل املُ حم 
                                         

 ألن ؛ُدثنَـُ م: فالقيـاس أن يقـال، فإن كان مـن هـذا:بيدُ قال أبو ع.ها واجتامعها بذلكَِرصِيف ق
 .  فذلك كثري يف الكالم،ن املقلوبِ أن يكون مّ إال؛ةوُون قبل الدال يف الثندالنُّ
 ٍ متامه لغريَلدَ وهو أن ت،اقة ولدها النَِّ من إخداجَذِخُ أ،اً فإنه القصري أيض): اليدُجَدُخم( :ا قولهّوأم  

والثدي ،  ثدي: وإنام هي تصغري، فأدخلت اهلاء فيها)ذو الثدية( :ام قيلّ إن:اءّ قال الفر.يف خلقه
 فأنث عـىل هـذا ،حيمةُ وش،يمةُ حل: كام قالوا،لهاَّ فقل،ُهُ أكثرَ ثدي قد ذهبُةَّا كأهنا بقيّهن أل،ذكر

 ولكن ؛ هذاّ وال أرى األصل كان إال:بيدُ قال أبو ع،)ذو اليدية( : يقول: وقال بعضهم.التأويل
 ).ذو الثدية( :ها تتابعت بالثاءّلُاألحاديث ك



    
   

٥٩٤ 

 : فقـال،ِوانَهـر أهـل النََّ ذكرا  أن علي:َبيدةَعن ع ، عن حممد،امَشِوه
روا َبطـَ لـوال أن ت؛ِ اليدُجَدُ أو خم،ِ اليدُثدونَ أو م،ِ اليدُنَودَ مٌفيهم رجل

  .☺ ٍ حممدِم عىل لسانَلوهنُ يقتَ الذين  اهللاَكم بام وعدُأتّلنب

   ؟هَ أنت سمعت: ٍّفقلت لعيل

   .عبةَ الكِّبَي ورإ :قال

- ويد بن ُ عن س، عن أيب إسحاق،نا إرسائيلث ،نا حييى بن آدمث ، أيب
 ٌ قـومِمانَّ الزِرِ يف آخُيكون«: ☺ قال رسول اهللا :قال  ٍّعن عيل ،فلةَغ
ِدين ن الـِ مَونُقُمرَ ي،)١(همَيِراقَ تُزِاوُ ال جيَ القرآنَونؤقرَي  ُقُمـرَ كـام ي)٢(ِّ

 .)٤( »ٍ مسلمِّ عىل كلٌّاهلم حقَ قت،)٣( ِةَّيِمَّن الرِ مُهمَّالس

                                         
 ).جرهمحلوقهم، أو حنا: (   ويف رواية)١(
 .»املسند«، وهو كذلك يف )اإلسالم): (ب (    يف )٢(

 .خيرجون كام يف الرواية األخرى): يمرقون(  ومعنى 
 ).١/٣٣٦ (»غريب احلديث«. الطريدة التي يرميها الصائد، وهي كل دابة مرمية: ّ  الرمية) ٣(
 ).٢٤٢٧(، ومسلم )٥٠٥٧و٣٦١١(، والبخاري )١٣٤٦(  رواه أمحد ) ٤(

والصحيح إن شاء اهللا أن اخلوارج جيوز قتلهم ): ١٢/٢٤٢ (»املغني« يف ُ قدامة قال ابن
ا  فـإن عليـ، ووعده بالثواب من قـتلهم، بقتلهم ألمر النبي ؛ازة عىل جرحيهمه واإلج،ابتداء
 يقتلـوهنم عـىل لـسان حممـدنروا حلدثتكم بام وعد اهللا الـذيتبطلوال أن ( :قال  (وألن ؛ 

 وأهنـم ،من عظم ذنبهم ي  بدليل ما أخرب به النب؛مائهمِ دَّ يقتيض حل،علهم وسوء ف،بدعتهم
 وإخبـاره ،ه عىل قـتلهمِّ وحث، النارُ وأهنم كالب،ينِّ وأهنم يمرقون من الد، اخللق واخلليقةُّرش

ع َّ وتـور، عـنهمِّ بـالكف فال جيوز إحلاقهم بمن أمـر النبـي ،ٍبأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد
 اهـ .  وال بدعة فيهم، عن قتاهلم أصحاب رسول اهللا كثري من

 مـن وجـوه  يوقد تواتر عن النب): ٢٨/٤٧٢ (»جمموع الفتاوى« يف وقال ابن تيمية 
 وأخرج منهـا ،»صحيحه« وأخرج منها أصحاب الصحيح عرشة أوجه ذكرها مسلم ىف ة،كثري

  ..وارج مـن عـرشة أوجـه احلـديث ىف اخلـَّحَ صـ: وقال اإلمام أمحد ، غري وجهيالبخار



 
   

٥٩٥ 

- ه ََه ما أشبِالَجِّن الرِم - كني ُمرو دَي أبو عِدَنا حممد بن أيب عث ، أيب
 مـا َّك إالُثِّحدُ ال أ:ُبيدةَقال ع : قال، عن حممد،ٍونَ عِ عن ابن،- ِيوخُّبالش

  ٌّ له عيل وحلَف،ٍرارِ مَ ثالثُبيدةَيل ع لَفح ف:ٌ قال حممد، منهُسمعت
م عىل َلوهنِقاتُ الذين ي جل وعز اهللاَُكم بام وعدُ لوال أن تبطروا لنبأت:قال

  ؟ ه منه َمعتِ أنت س:ُ قلت: قال.☺ ٍلسان حممد
  .ِ الكعبةِّبَي ورإ ،ِ الكعبةِّبَي ورإ ،ِ الكعبةِّبَي ورإ :قال

   .»ِ اليدُنثدوَ أو م،ِ اليدُجَد ُخمٌفيهم رجل«
 عنـد ٌ رجـل؛وه يف القـتىلُ فوجد؛ُلُجَّ ذاك الرَِبلُ فط: قال حممد:قال

  .)١( ٌاتَ عليه شعر،ديَّ الثِ كهيئةِيهَبِ منكِدحَأ
 - نا ابنث -  َّحَ األب:يعني -  نا محاد بن حييىث ،يِمَّقدُ حممد بن أيب بكر امل 
 : قـال،هـروانالنَّ َ أهـل ٌّ عـيلَ ملا قتـل: قال،َيدةِبَعن ع ،ٍ عن حممد،ٍونَع

 َ حتـتٍةَفـرُ فالتمـسوه فوجـدوه يف ح.ِ اليدَجَدُ خمًيف القتىل رجال هسوِمَالت
وا ُبطـرَ لـوال أن ت: فقال، عىل أصحابه ٌّ عيلَ فأقبل،جوهَ فاستخر؛القتىل

  .☺ ٍ حممدِ عىل لسانِ هؤالءُُلن يقتَ م  اهللاَُكم بام وعدُخربتَأل
  ]ب/١٠٤[ ؟ ☺ اهللا ِن رسولِ أنت سمعته م:ُقلت
  .اتَّ ثالث مر.ِ الكعبةِّبَي ورإ ،ِ الكعبةِّبَي ورإ :قال

                                         
 ومن معه من أصـحاب رسـول اهللا   طالب بن أيبيلوهؤالء أول من قاتلهم أمري املؤمنني ع

 فـإهنم ، وأمـواهلم،ستحلوا دمـاء املـسلمنيا و،نة واجلامعةُّقاتلهم بحرورى ملا خرجوا عن الس
   طالببن أيبا  عيل فقام أمري املؤمنني، وأغاروا عىل ماشية املسلمني،ابَّقتلوا عبداهللا بن خب

 وفـرح ،سـتحل قتـاهلما وذكر أهنم قتلـوا وأخـذوا األمـوال ف، وذكر احلديث،وخطب الناس
 اهـ  .. ا عاما كان أعظم عنده من قتال اخلوارجً ومل يفعل ىف خالفته أمر،ًا عظيامًبقتلهم فرح

 .واحلديث صحيح، وقد تقدم خترجيه) ١٣٣٢(  رواه أمحد ) ١(



    
   

٥٩٦ 

- عـن ،- يميّ الت:يعني - ليامنُ عن س،ديَنا حممد بن أيب عث ، أيب 
ه ِتـَّمُا يكونـون يف أًذكـر قومـ ☺ أن النبـي :ٍعـن أيب سـعيد ،َةَأيب نرض

أو  - ،ِ اخللقُّهم رش]و[ ،قُحالَّهم الت سيام،ِاسن النَِّ مٍةَرقُخيرجون يف ف
   .ن احلقِِّهم أدنى الطائفتني مُلُ تقت،- ِ اخللقِّن رشِم

رمـي َ يُجـلَّالر «:- ً قوال:أو قال - ،ًمثال ☺ هلم النبي َ فرضب:قال
 ،ًةَصريَ فـال يـرى بـِصلَّ يف النـُرُنظـَ في،-)١( َضَرَ الغ:أو قال - ،ةَّيِمَّالر
ِّيضَّ يف النُرُنظَوي

   .»ًةَرى بصريَ فال يِوقُ يف الفُرُنظَ وي،ًةَصريَرى بَ فال يِ

  .)٢( نتم قتلتموهم يا أهل العراقأ و : قال أبو سعيد:قال

- نـا ث ،] اهلـرويٍعمـرَ بن إبراهيم بـن مُإسامعيل[ذيل ُ أبو معمر اهل
 دا عنـً كنت جالـس:قال ، عن أبيه،ٍليبُم بن كِ نا عاص،عبداهللا بن إدريس

 وهـو  ٍّ عـيل]فاستأذن عىل[ ؛ِفرَّ السُ عليه ثيابٌجلَ رَ إذ جاء ٍّعيل
مـا ؟ مت ِن أيـن قـدِ مـ: فأقبلنا فـسألناه،])هعن([ َلِغُ فش،َ الناسُمّكلُي

 ِ مـا هـؤالء: فقالت، َ عائشةُفلقيت؛ اًرِعتمُ مُ خرجت: قال؟كُخرب

                                         
 .وقد تقدم معناها. الطريدة التي يرميها الصائد): الرمية(و. و اهلدفه): الغرض   ()١(
 ). ٥٠٥٨(وروى نحوه البخاري ). ٢٤٢٢(، ومسلم )١١٠١٨(   رواه أمحد )٢(

 ):اًنظر يف كذا وكذا فلم ير شـيئ( : وقوله):١/٣٣٥( »غريب احلديث« يف  قال أبو عبيد 
 فنظـر إىل ،علق به من دمها يشء مـن رسعتـه فلم ي،ها حتى خرج وندرمن أنه أنفذ سهمه :يعني

عظ مـدخل ُّ والـر،عظُّ التي فوق الـرُ وهي العقب،صافِّ ثم نظر يف الر،اًصل فلم ير فيه دمالنَّ
   = واحدة منهاّ كل،همَّ ريش الس:ُذَذُ والق،صاف رصفةِّ واحدة الر.اًهم فلم ير دمَّصل يف السالنّ

 أن : فتأويل احلديث املرفوع، ».. ون آثارهم حذو القذة بالقذةتتبع ..« : ومنه احلديث اآلخر،ٌةَّذُق
 دخل فيها ثم خرج منها مل أنه : يعني.ميةَّهم من الرَّين مروق ذلك السِّاخلوارج يمرقون من الد

 اهـ . بيشءم خروجهم منه مل يتمسكوا منهُ فكذلك دخول هؤالء يف اإلسالم ث،منها يشء يعلق به



 
   

٥٩٧ 

   ؟)١( ون حروراَّسمُكم يِن بالدِالذين خرجوا م
   .ونَدعُ به يء،وراَرَ ح:ىَّسمُ يٍنا إىل مكانِن أرضِ خرجوا م: قلت:قال

   .همَكم خربَّ خلربٍ أما واهللا لو شاء ابن أيب طالب،همَوبى ملن قتلُ ط:قالت
َ وكرب، ٌّ عيلَّ فأهل:قال َ وكربَّ ثم أهل،َّ َ وكربَّثم أهل[ ،َّ  إين : فقـال،]َّ

كيف أنـت وقـوم « : فقال يل، وعنده عائشة☺ عىل رسول اهللا ُدخلت
   .همَ صفت وصَف: قال عبد اهللا بن إدريس.»! ؟كذا وكذا

   .علمأسوله َ اهللا ور:ُقلت

 ُاوزُ ال جيـ،ون القـرآنؤَ يقـر،ِ املـرشقِلَبـِن قِون مـُ خيرجـٌقوم «:قال
 ٌ فـيهم رجـل،ِيـةِمَّن الرِ مُهمَّ السُقُمرَ كام يِينِّن الدِقون مُمرَ ي،همَتراقي

   .»ٍشيةَبَي حِه ثدَ يدَّ كأن،ِ اليدُجَدُخم

 ،نه ليس فيهمأ فأتيتموين فأخربمتوين ،ه فيهمأنكم ُ هل أخربت؛اهللابأنشدكم   

   ؟  لكمُّه كام نعتَوين تسحبونمفأتيت ؛نه فيهمأ مباهللا لك] )ُفحلفت([
   . اللهم نعم:قالوا
  .)٢( َّ وكرب،ٌّ عيلَّ فأهل:قال

                                         
 وسكون الـواو وراء أخـرى وألـف ، بفتحتني)وراءَرَح): (٢/٢٤٥( »بلدانمعجم ال«   قال يف )١(

 ، وهـي بالليـل كالـسموم بالنهـار،ا من الريح احلرور وهي احلارةممدودة جيوز أن يكون مشتق
 نزل به ، موضع عىل ميلني منها: وقيل، هي قرية بظاهر الكوفة: قيل،ا إىل أنه بقعةًكأنه أنث نظر

 اهـ. فنسبوا إليها ا عيل بن أيب طالب اخلوارج الذين خالفو
 موضـع بظـاهر الكوفـة إليهـا : حروراء):٣/٢٧٧( »هتذيب اللغة« يف   وقال األزهري 

 اهـ.  ا وهبا كان أول حتكيمهم واجتامعهم حني خالفوا علي،نسبت احلرورية من اخلوارج
 ). ٨٧٢ (»همسند« يف البزار، و)١٣٧٩ (»زوائد املسند«   رواه عبداهللا يف )٢(

 اهـ. إسناده جيد): ٧/٣٠٤ (»البداية والنهاية«  قال ابن كثري يف 



    
   

٥٩٨ 

 - ليـبُك عن عاصـم بـن ،ضيلُن فنا حممد بث ، أبو بكر بن أيب شيبة، 
 إذ ،ِ النـاسِمـرَ أِبعـضوهـو يف   ٍّا عند عيلً كنت جالس:قال ،عن أبيه

 ☺ كنت عنـد رسـول اهللا :  ثم قال عيل،ِفرَّ السُيابث عليه ٌ رجلَجاء
 أو ،ِتنيَّ مـر،» .. كيـفُّيـا عـيل «: فقـال يل، ُ عائشةَّوليس عنده إال

  .)١( ِه احلديث بطولَ فذكر .ًثالثة
 - عاصـم  عن ،زينُم بن مالك املِنا القاسث ، أبو خيثمةٍهري بن حربُ ز
 إين : فقال،بن أيب طالب  عيل ا عندً كنت جالس: قال، عن أبيه،ٍليبُبن كا

 ،]أ/١٠٥[   عائـشةّإال ]ٌدأحـ [ وليس عنده☺ عىل رسول اهللا ُدخلت

  .» ؟ كذا وكذاُ كيف أنت وقوم،يا ابن أيب طالب «:فقال

   .علمأسوله َ اهللا ور: قلت:قال

 م،هَراقيَ تـُاوزُون القرآن ال جيـؤَ يقر،ِن املرشقِرجون مَ خيٌقوم «:قال     
 ،ِ اليـدُجَد ُخمٌ فيهم رجل،ِيةِمَّن الرِ مُهمَّ السُقُمرَ كام يِينِّن الدِقون مُمرَي

  . )٢( »ةَّشيَبَه ثدي حَدَ يَّكأن
 - عن ، عن خيثمة، عن األعمش،نا رشيكث ،يِود عيل بن حكيم األ 

 يف ُخيـرج«   :☺ قال رسول اهللا : فقال ٌّخطبنا عيل : قال،فلةَويد بن غُس
 ]ِن قـولِم[ يقولون ،ِ األحالمُفهاءُ س،ِ األسنانُ أحداثٌ شبابِمانَّ الزِآخر
يهم ِقـَن ل فمـ،ِةّميـَّن الرِ مـُهمَّ السُقُمرَ كام يِينِّن الدِقون مُمرَ ي،ِةَّ الربيِخري
  .»ِ القيامةَ يوم هم عند اهللاَ ملن قتلٌجرَهم أَ فإن قتل،لهمُفليقت

 - يثمـةَ عـن خ،نا األعمـشث ،عاويةُنا أبو مث : قاال، وأبو خيثمة، أيب، 
                                         

 .، واحلديث صحيح، انظر ما قبله)٤٨٢و٤٧٢(، وأبو يعىل )٩٤٦(   رواه ابن أيب عاصم )١(
 .، وقد تقدم)١٢٢٣ (»زوائد فضائل الصحابة«، و)١٣٧٨ (»زوائد املسند«  رواه عبداهللا يف ) ٢(



 
   

٥٩٩ 

 ☺ كم عـن رسـول اهللاُ إذا حـدثت: ٌّقال عـيل : قال،فلةَويد بن غُعن س
كم عـن ُثتَّحـد وإذا ، عليـهَبِكـذأن أن ِ مـَّ إيلُّحبَأ ِامءَّن السِ مَّرِفألن أخ

 : يقـول☺ اهللا  سمعت رسول،ٌ خدعةُ واحلرب،ٌبِارُ فإنام أنا حم؛هِغري
 يقولـون ،ِفهاء األحـالمُ س،ِ األسنانُ أحداثٌمان قومَّ الزِ يف آخرُخيرج«
وهم ُمـُ فـأينام لقيت،همَرِم حنـاجهنـ إيامُزِاوُ ال جيـ،ِةَّ الربيـِ قـولِن خريِم

  .)١( » القيامةَم يومُهَ ملن قتلٌجرأهم َفإن قتل ،لوهمُفاقت

 - عمش عن األ، ووكيع،نا يعىلث ،ايندمري اهلمُ حممد بن عبداهللا بن ن، 
كم عن رسـول ُثتَّ إذا حد: قال، ٍّعن عيل ،فلةَويد بن غُ عن س،عن خيثمة

 ِ آخـريف ٌ قـومُجُسـيخر« : يقـول☺  رسـول اهللاُ سـمعت،اً حديث☺ اهللا
  . فذكر احلديث.»  ..ِ األسنانُ أحداث؛ِمانَّالز

- نا إبراهيم بـن ث ،لِسني بن كامُري فضيل بن احلَ أبو كامل اجلحد
 ، عـن عن األعمش،- )٢( داناَّ إىل عبَجاء -بالبرصة  ؤايسُّيد الكويف الرُمح

كم فـيام بينـي ُثتَّ إذا حـد: ٌّ قال عـيل:قال، فلةَويد بن غُ عن س،خيثمة
فإين واهللا ؛ ☺ اهللا ِكم عن رسولُثتَّ وإذا حد،ٌ خدعةَربَكم فإن احلوبينَ

 ٍيف مكـان ُيحِّوي يب الـرهتـ أو ،ُريَّنـي الطـُ فتخطفِن الـسامءِ مـَّرِألن أخ
 يف ُيخرجَسـ «:ُه يقولُ وإين سمعت، عليهَبِكذأن أن ِ مَّ إيلُّبَحأ ،ٍحيقَس

 ِن خـريِ يقولون مـ،ِاألحالم ُفهاءُ س،ِ األسنانُ أحداثٌ قوم،ِمانَّ الزِرِآخ
 فمـن ؛ِةّميـَّن الرِ مـُهمَّ السُقُمرَ كام ي،ِينِّن الدِقون مُمرَ ثم ي،ِةَّ الربيِقول

                                         
 .، والبخاري ومسلم، وقد تقدم)٦١٦(   رواه أمحد )١(
معجم مـا اسـتعجم مـن أسـامء الـبالد «: انظر.    بفتح أوله، وتشديد ثانيه، مدينة بقرب البرصة)٢(

 ).٣/٩١٦ (»واملواضع



    
   

٦٠٠ 

  .» القيامةَهم يومَ ملن قتلٌجرأ فإن قتلهم ؛لهمُهم فليقتَيِقَل
- وسف بن أيب ُنا إبراهيم بن يث ،ايندالء اهلمَ حممد بن العٍريبُ أبو ك

ويد بـن ُ عـن سـ،يِود عن أيب قيس األ، عن أيب إسحاق، أبيه عن،إسحاق
 ِرِ يف آخـُجُخيـر «:ه قـال أنـ☺عن النبـي ، ] ب/١٠٥[ ٍّعن عيل ،فلةَغ

 كام ،)١(ِن اإلسالمِقون مُمرَ ي،همَِيراقَ تُزِاوُ ال جيَون القرآنؤ يقرُ قومِمانَّالز
  . » مسلمِّ عىل كلٌّم حقُاهلَتِ ق؛ِيةِمَّن الرِ مُهمَّ السُقُمرَي
- ويد بن ُ عن سإسحاق، عن أيب ،نا إرسائيلث ،نا حييى بن آدمث ، أيب

 ٌقوم ِمانَّالز ِرِ يف آخُيكون «:☺ قال رسول اهللا : قال، ٍّعن عيل ،غفلة
م ُهَّ السُقُمرَ كام يِن اإلسالمِقون مُ يمر،همَيِقا ترُزِاوُ ال جيَون القرآنؤيقر

  .)٢( »ِمسلُ مِّلُ عىل كٌّهم حقـُلتاِ ق،ِةَّيِمَّن الرِم
- نا األعمشث ،نا وكيعث ، أيب.  

ويد ُ عن س، عن خيثمة، عن األعمش،فيانُ عن س، وعبد الرمحن:قال أيب
ا ً حـديث☺سـول اهللا َكم عـن رُثتَّ إذا حـد:قال عيل  : قال،فلةَبن غا
 فيام ]كمُثتَّ وإذا حد، عليهَبِكذأن أن ِم َّ إيلُّبَحَأ ِامءَّن السِ مَّرِن أخَفأل[

 ُرجَخي «:يقول ☺ اهللا ُ رسولُ سمعت،ٌدعةُ خَ احلربّ فإن؛بيني وبينكم
  .»فهاءُ س،ِ األسنانُ أحداثِمانَّ الزِرِ يف آخٌقوم

 فذكر احلديث ،» ..ِاه األحالمَأسف« : حديثهِرِوقال عبد الرمحن يف آخ
 .بطوله إىل آخره

 -  َةَّنيَيد بن أيب غُنا حييى بن عبدامللك بن محث ،وسفمحد بن مجيل بن يأ، 
                                         

 ).ِّيمرقون من الدين مروق السهم) : (ب(  يف ) ١(
          .وقد تقدم) ١٣٤٦(  رواه أمحد ) ٢(



 
   

٦٠١ 

 : قـال،وهبعن زيد بن  ،هيلُلمة بن كَ عن س،ليامنُعن عبدامللك بن أيب س
 إن : فقـال،ِِه يف أصـحاب ٌّ قـام عـيل،هروان بـالنَُّ اخلوارجِملا خرجت

 وهـم ،ِاس النَّـِوا يف رسحُ وأغـار،َ احلـرامَمَّ القوم قد سفكوا الدِهؤالء
كـم َفُ أن خيل فـإين أخـاُف،كمِّوُ وأن تسريوا إىل عد، إليكمِّ العدوُقربأ

 ٌجـةِ خارُرجخت« :قولـي ☺ ول اهللاـ رسُ إين سمعت،هؤالء يف أعقابكم
هم ِإىل صـيام كمُ صـيام وال،ٍم بـيشءِكم إىل صالهتُتي ليس صالتَّمُن أِم

 ،نـه هلـمأن وُون القرآن حيسبؤ يقر،ٍم بيشءِكم إىل قرآهنُ وال قرآن،ٍبيشء
 ُقُمـرَ كـام يِن اإلسـالمِقون مـُ يمر،همَرِ حناجُزِاوُ ال جي،هو عليهم]و[

، ٌراعِ وليس لـه ذ،ٌدُضَ له عً أن فيهم رجال: ذلكُ وآية،ِةّيِمَّن الرِ مُهمَّالس
 الـذين ُ اجلـيشُ لو يعلم،ٌ بيضٌ عليها شعرات،ديَّ الثِلمةَ حُثلِ ماعليه

   .»ِكلوا عن العملَّالت ☺ نبيهم ِم ما هلم عىل لسانَوهنُصيبُي

   . القومِ واهللا إين ألرجو أن يكونوا هؤالء،فسريوا عىل اسم اهللا

ُسريُليامن يُ أبو سَ فام زال:قال  أخـذنا : حتـى قـال،)١( منزلنا منازل عىلّ
هم عبـداهللا بـن ُ فـيهم أمـريَقـام ،لتقيناافلام  :قال، )٢(جانزيِّ الدِةَنطرَعىل ق

رشعـتم أ و،م رمـاحكمُ ألقيـتَّكم بـاهللا إالُرِّذكـُ إين أ:ال ق،بيِاسَّوهب الر
م يـوم حـرورا ُدوا كام تناشدتَ ال تناش،ٍدِ واحٍ رجلَم محلةُ ومحلت،يوَفُّالس

                                         
ًعىل منزال منزال) : (ب( يف )  ١( ً.( 
  ).مررنا عىل قنطـرة( : حتى قال،ً زيد بن وهب منزالي فنزلن:قال) ٧/١٧٢ (»رشح مسلم«  يف ) ٢(

 وكـذا ذكـره ،تنيَّرَ مـ)ً منـزالًمنـزال( : ويف نـادر منهـا،ة واحـدةَّرَهكذا هو يف معظم النسخ م
 ًزال أي ذكر يل مراحلهم بـاجليش منـ: وهو وجه الكالم،»اجلمع بني الصحيحني«احلميدى يف 

ا يف نًـّبيُ كـذا جـاء م، الـدبرجان: وهـي قنطـرة،ى بلغ القنطرة التي كان القتال عندهاَّ حتًمنزال
 اهـ.  وروى هلم هذه األحاديث، ّ وهناك خطبهم عيل،»سنن النسائي«



    
   

٦٠٢ 

  .فرتجعوا

 ؛مِهِ برمـاحَاسهم النَّـَرَ فـشج،ٍدِ واحٍلُجَ رَةَ فحملوا علينا محل:قال
   .ِ رجالنَّ إالٍ يومئذِاسن النَِّقتل مُ ومل ي،ن بعضِا مًفقتلوا بعضهم قريب

  .َلُجَّهذا الر ] أ/١٠٦[ واُسِمَ الت: ٌّفقال عيل

 ِهِا لنرى عـىل وجهـَّ وإن ٌّ عيلَ فقام: قال.دوهِ فلم جي،وهُفالتمس ]:قال[
ا يمينًـ  هبم ففرجواَ فأمر،اًهم بعضُ بعضَِبكَ منهم قد ر)١( ًَةتلُ حتى أتى ك،ًآبةَك

   .هُسولَ رَغَّ وبل، اهللاَُقَدَ ص،كربأ  اهللاُ: فقال،ض فوجدوه مما ييل األر،ًامالِو ش
 هذا َسمعت ])َأنت([ :ٍه ثالثة أيامنَ فاستحلف؛لامينَّ السُبيدةَفقام إليه ع

  . )٢(  ٌّ له عيلُفِلَ ذلك حيُّلُ فك ؟☺ ن رسول اهللاِاحلديث م
 - بـيََنك اجلنا أبو مالث ،-  بالكوفة -  حاريبُبيد بن حممد املُ حممد بن ع 
 عـن ،ٍمـرو بـن قـيسَ حـدثني ع، عن إسامعيل بن أيب خالد،ٍمِشامرو بن هَع

 َ عـنيُ أنـا فقـأت:ا يقـول عليَعِمَنه سأ :ٍبيشُ بن حِّرِ عن ز،مروَاملنهال بن ع
ين أخشى أ ولوال ،ِ اجلملُ وال أهل،ِهروان النَُّ أهلَِلولوال أنا ما قوت ،ِالفتنة

 ملـن ☺ نبيكم ِ لسان عىل كم بالذي قىض اهللاُ ألخربتَكوا العملُأن ترت
ًبرصُم مُقاتله

   .)٣( دى الذي نحن فيهُا للهًفِ وعار،همِتَا لضاللِ

 - َةَّرُقـعاويـة بـن ُعن م ،لمةَنا محاد بن سث ،رِسود بن عامأنا ث ، أيب، 
 .  واألهواءُجِت اخلوارَ هلك:قال

                                         
 ).كبكبة): (ب(   يف )١(
 ).٢٤٣٢(، ومسلم )٧٠٦ (»زوائد املسند« رواه عبداهللا يف )  ٢(
ــسائي، و)٣٨٨٨٩(شــيبة    رواه ابــن أيب )٣( ــو نعــيم يف )٨٥٧٤( »الكــربى«  يفالن ــة«، وأب  »احللي

)٤/١٨٦.( 



 
   

٦٠٣ 

- ملا كان: قال،عن زيد بن وهب ،ألعمشنا اث ،عاويةُنا أبو مث ، أيب  
 ،ِمـاحِّ فلم يربحوا حتى شـجروا بالر؛َ اخلوارج ٌّ عيلَ لعن؛ِهر النَُّيوم

 .ِةَّديـَّاطلبـوا ذا الث[ ،ُبتِذُ وال ك،ُ ما كذبت: ٌّ فقال عيل،اًلوا مجيعِتُفق
 .اطلبـوه] ُبتِذُ وال كـ،ُبتَ ما كـذ:ٌّ عيلفقال. ، فلم جيدوه فطلبوه:قال

 عىل ٌ فإذا رجل،ن القتىلِ مٌناسُ عليه أ،ِن األرضِ م)١( ٍةَوه يف وهدفوجد
َ فكرب: قال،)٢(ِورنَّّ السِةَ سبلُثلِثديه م    .ُاس والنَّ،ه ذلكَبَ وأعج، ٌّ عيلَّ

َ فكرب:ًةَّعاوية مرُوقال أبو م َ وكرب، ٌّ عيلَّ  .)٣( ُ الناسَّ
 - عن حممد بـن قـيس،يكَا رشنث ،ديَساد بن زياد بن موسى األَّ عب ٍ، 

 َ يـومٌّعـيل قـال :قـال -   ٍّ مـع عـيلَدِ هلـم شـهٌشـيخ -  عن أيب موسى
 ،ه جبينُـُقَعـرَ يَ فجعـل،دوهَ فطلبوه فلم جي.ِةّيَدُّ اطلبوا ذا الث:هروانالنَّ

 ٍن ساقيةِ مَجِخرُ فاست،َدِ فوج: قال.ُبتِذُ وال ك،ُ واهللا ما كذبت:ُويقول
  .)٤( ِكرُّ الشَ سجدةَدَ فسج؛ن حتت القتىلِم
- نا إرسائيـلث ،اهلمداين بن الوليد نا الوليد بن القاسمث :، قال أيب، 
 خرجنـا : قال،دا بن زيِعن طارق ،- ابن عبداألعىل: يعني -نا إبراهيم ث

 :قال ☺ انظروا فإن نبي اهللا : ثم قال،همل فقت،ِ إىل اخلوارج ٍّمع عيل
 كام ِّقَن احلِجون مُ خير،همَلقَ حُ وال جيوز،ِّن باحلقموَّ يتكلٌ قومُجُيخرَس«

 يف ،ِدج اليـد ُخمـ،سودأ ًنهم رجالِ أن م: سيامهم،ِةّميَّن الرِ مُهمَّ السُخيرج

                                         
ْالوهد   ()١( ْوالوهد .. ُحفرة كأنه ِاملنخفض ُاملكان: )َ  ).٦/٢٠٨ (»هتذيب اللغة« .ُللحفرة ًاسام يكون َ
ُالسبلة   )٢( َ ِالشفة عىل ما: َ ْالعليا َ  .اهلر: َّوالسنور. َّالشعر من ُ
 ).٨٥٦٩ (»الكربى«، والنسائي يف )٣٩٠٧٠(بن أيب شيبة    رواه ا)٣(
 ).أبو موسى مالك بن احلارث اهلمداين: (، ووقع عنده)٢/٣٧١(، ورواه البيهقي )٥٩٦٢(  عبدالرزاق ) ٤(



    
   

٦٠٤ 

   .»ٌودُ سٌ شعراتِهِيد

 َم خـريُ فقـد قتلـت؛ وإن مل يكن هو،ِ الناسَّم رشُ فقد قتلت؛إن كان هو
 َّ وخر،اً فخررنا سجود،َجَخدُنا امل فوجد. اطلبوا: ثم قال، فبكينا.ِاسالنَّ

  .)١( »ِّ احلقِبكلمة ونُمَّيتكل «:نه قالأ َغري] ب/١٠٦[ا ًدِ معنا ساج ٌّعيل

- ان َريـُ عبدالرمحن بـن الع، حدثني القواريري]مرُع[بيداهللا بن ُ ع
 ُ شـهدت: قـال،ن عبدالقيسِ مٍلُجَعن ر ،ٍنا األزرق بن قيسث ،احلارثي

 بذي َّ عيل:لواِتُ حني ق ٌّ قال عيل: قال،هروان النََّوم قتل أهل يا علي
 فطلبوه فإذا هـم : قال،هُحفظأن ذلك ال ِا مً شيئكر ذ.ِجَخدُ أو امل،ِةَّيَدُّالث

 :قال عبدالرمحن - ، عليه،ِ ثدي املرأةُثلِه مِنكبِ يف م،ِثل البعريِ مّبحبيش
  ٍّ عـيلُ روحَ خلـرجِحَرَف من الٍ إنسانُوحَر  فلو خرج، شعر:أراه قال

 َنـه رآه قبـلأ ِاسن النَّـِن حدثني مـَ م،هُ ورسول اهللاَُقَ صد: قال،ٍيومئذ
 . )٢( ٌابَّ هذا فإنه كذِهِعَرصَم

- عن ،ةَرعُ عن عثامن بن أيب ز،يكَ أنا رش،يِودكيم األَ عيل بن ح 
 ،ِجِن اخلوارِ مِة البرصِن أهلِ مٌقوم  ٍّ عيل]عىل[ َ قدم:قال ،يد بن وهبَز

   .ٌتَّ فإنك مي، اهللا يا عيلِقَّ ات: فقال له،َعجةَ بن بُ اجلعد: يقال لهٌفيهم رجل

 :يعنـي -  ه، هـذُبِضخت ، عىل هذاًةَبَ رض،ً قتالٌ بل مقتول: ٌّفقال عيل    
ٌّقيضَ مٌ وقضاء،ٌ معهودٌهدَ ع،-  ن رأسهِيته محل

   .ن افرتىَ مَ وقد خاب،ِ

                                         
 .ويشهد له ما تقدم) ٨٥٦٦ (»الكربى«ٍمع اختالف يف سنده ومتنه، والنسائي يف ) ١٢٥٥(رواه أمحد    )١(
 حـدثناعن القواريري، ) ١٢٣١ (»زوائد الفضائل«، و)١١٧٩ (»زوائد املسند« يف    رواه عبداهللا)٢(

وذكـره مـع  ..  اعليـ شـهدت :قـال ،الـويضء أيب عـن ،مـرة بن مجيل حدثنا ،زيد بن محاد
  . وإسناده صحيح. اختالف يف اللفظ



 
   

٦٠٥ 

 ُرَجـدأ و،ِن الكـربِ مُبعدذا أ ه،ِ ما لكم وللبايس: فقال،وعاتبه يف لباسه
    .)١(  املسلمي يبِدَقتَأن ي

- قـال ،بيدةَ عن ع، عن حممد،ماشِ أنا ه،نا يزيد بن هارونث ، أيب: 
ِ مودون اليدأو ،ِ اليدَونُثدَ مٌجلَفيهم ر: هروان النَِّ ألهل ٌّقال عيل   أو،َ

 ☺ نبيه ِانَِس عىل ل ىض اهللاَروا ألنبأتكم بام قَتبطولوال أن ، ِ اليدُدجُخم
   .مُهَملن قتل

  ؟  ☺ ن رسول اهللاِه مَ أنت سمعت: ٍّ لعيلُ فقلت:ُبيدةَقال ع

  .)٢( اً حيلف عليها ثالث.  الكعبةِّبَ نعم ور:قال

- عـن، عن عاصم األحـول، حييى بن زكريا بن أيب زائدة، ثنا أيب  
 ِ إىل اخلـوارجمـر بـن عبـدالعزيز ُ بعثني ع: قال،عون بن عبداهللا

كم َكم التي إذا لقـيِّكم يف وليُون ما عالمتُ هل تدر: هلمُ فقلت،همُمِّكلُأ
كم التـي إذا ِّعالمتكم يف عدو وما[ ؟  وليكمهبا  وكان، هبا عندكمَنِمأ هبا

    ؟دوكمَ ع] هبا عندكم وكان هبالقيكم هبا خاَف
  . لا تقوَ ما ندري م:قالوا
 ،ا عنـدكمهبـ َنِمأكم التي إذا لقيكم هبا ِّكم عند وليَ فإن عالمت:ُقلت

    ! أو جمويس، أو هيودي، أنا نرصاين:أن يقول: كمُّوكان هبا ولي

 وكـان ، هبا عنـدكمكم هبا خاَفَكم التي إذا لقيِّ عدوَكم عندُوعالمت
                                         

 .ن طريق املصنفم) ٤٥٩( »املختارة«والضياء يف  ،)٧٠٣ (»زوائد املسند«   رواه عبداهللا يف )١(
ــيس  ــم يف )١٥٢(  والطيال ــن أيب عاص ــسنة«، واب ــد يف )٩٥١ (»ُّال ــن اجلع ــديات«، واب  »اجلع

 .  ، واألثر صحيح عن عيل )٢٢٣٨(
 .، وإسناده صحيح، وقد تقدم)١٢٢٤(   رواه أمحد )٢(



    
   

٦٠٦ 

 .)١(  أنا مسلم: أن يقول:كمَّوُهبا عد

- عـن عطـاء بـن ،نا خالد بـن عبـداهللاث ، الواسطي وهب بن بقية 
ن ِ مـَحـني فـرغ ا  إن عليـ:يفةَحُقال أبو ج : قال،يرسةَ عن م،ائبَّالس

 يف ،ٌ عظـمِهِدُضَ لـيس يف عـ،ِ اليـدُجَدُ خمًالُجَن فيهم رإ : قال،احلرورية
 . قـٌفُع ]أ/١٠٧[ ٌوالِ طـٌ عليها شـعرات،ديَّ الثِةم كحلٌلمةَده حُعض
ام ف ،ُسِمَ وأنا فيمن يلت: قال، فلم يوجدَسِمُ ثم الت،وجدُفلم ي َسِمُفالت

   .ٍه يومئذِن جزعِ مّشدأ ّطَ قَعِجز ا  عليُرأيت

   .ده يا أمري املؤمننيِجَ ما ن:قالوا

    ؟ هذا املكانُ ما اسم:قال

   .وانَهر النَّ:قالوا

   .وهُسِمَ فالت،نه لفيهمإ ،مُ كذبت:قال

                                         
 :   أثر صحيح، ويشهد هلذا)١(

 اخلوارج يد يف خباب بن عبداهللا بينام : قال جملز أيب عنبإسناده ) ٣٩٠٧٨(   ما رواه ابن أيب شيبة 
   =متر من مترة أخذت: له فقالوا أصحابه، عليه فأقبل ،مترة منهم رجل فتناول ، نخل عىل أتوا إذ

 قتلت: له فقالوا أصحابه، عليه فأقبل ،يفّبالس منهم رجل فنفحه خنزير عىل وأتوا .العهد أهل
 مـن احق عليكم أعظم هو بمن أخربكم أال :داهللاعب فقال: قال .العهد أهل خنازير من اًخنزير
 .    فقتلوه: قال .كذا تركت وال ،كذا تركت وال ،صالة تركت ما أنا،: قال  ؟من: قالوا هذا؟

  . خباب بن اهللا بعبد أقيدونا : قال ،ّعيل جاءهم فلام: قال   
 .قتاهلم فاستحل .دمه يف رشك قد وكلنا به نقيدك كيف: قالوا   

  هالل عن عبادة بن قرط الليثي أنه قال للخوارج حـني أخـذوهعن) ٢٣١٤(لاللكائي وعند ا
  . حني أسلمت  ارضوا مني بام ريض رسول اهللا:باألهواز

ا ً أتيتـه فـشهدت أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـد: قـال ؟  وما ريض به منـك رسـول اهللا:قالوا  
    .تلوه فق، فأبوا: قال. ذلك منيَِل فقب: قال، اهللارسول



 
   

٦٠٧ 

   .دهِجَ ما ن، يا أمري املؤمنني: فقلنا،دنا إليهُ فع،دهِجَفلم ن ،رنا القتىلَّ فثو:قال
نـه إ ؛مُكـذبتو ،هُ ورسـول اهللاَُ صدق: فقال،خربُ فأ،فسأل عن املكان

   .وهُسِ فالتم،لفيهم
 ليس فيها ِهِدُضَ إىل عُ فنظرت، فجئنا به؛ٍ فوجدناه يف ساقية،فالتمسناه

   .)١( قٌفُ عٌوالِ طٌ شعرات عليها، ثدي املرأةِ كحلمةٌ عليها حلمة،ٌعظم

- حدثني أبو ،إسحاق نبا عن ،نا أيبث ،نا يعقوب بن إبراهيمث ، أيب 
م موىل عبداهللا بـن ِم أيب القاسَقسِعن م ،ٍبيدة بن حممد بن عامر بن يارسُع

 الليثي حتـى أتينـا ٍبَالِ كُ بنُليدَ أنا وتُ خرجت: قال،وفلَاحلارث بن ن
 ،ِهِيدب ا نعليهًقِّعلُ م،ِ بالبيتوهو يطوُف  ِاصَن الععبداهللا بن عمرو ب

ميمـي َّه التَمـَّ حـني كل☺سول اهللا َ رَ هل حرضت:فقلنا له، ]وسألته[
    ؟ٍننيُ حَيوم

 عـىل  فوقـَف،ةَويرصُ اخل: يقال له،ٍيمَن بني متِ مٌ رجلَقبلأ ، نعم:قال   
 َ ما صـنعتُرأيت قد ،يا حممد[ : فقال،َاس النَُّظِ وهو يع☺رسول اهللا 

   ].يف هذا اليوم
   .» ؟وكيف رأيت«: ☺فقال رسول اهللا 

   .)٢( َ عدلتَم أركـ ل:قال
                                         

 ).١٣/٢٢٢(، و)١/١٩٩( »تاريخ بغداد«   )١(
عطاء السادة املطاعني إن أ و، لذوى احلاجاتَّالإالعطاء ال يكون (أنه ظن أن :    ووجه الشبهة عنده)٢(

ن العطاء إنام هو بحسب مصلحة دين إ ف؛ وهذا من جهلهم،األغنياء ال يصلح لغري اهللا بزعمهم
 ،ينِّقامة الدإحمتاج إليه ىف   وعطاء،دين اهللا أنفع كان العطاء فيه أوىلطوع ولأ فكلام كان هللا ،اهللا

 اهـ.  أحوجن كان الثاينإ و،عطاء من ال يكون كذلكإعظم من أعالئه إظهاره وإ و،وقمع أعدائه
 ). ٣٥- ٤/٣٤ (»جمموع الفتاوى«قاله شيخ اإلسالم يف     



    
   

٦٠٨ 

ن العـدل ُ إن مل يكـ !َوحيـك« : ثم قـال،☺ رسول اهللا َبِ فغض:قال
   .» ؟ن يكونَ مَ فعند،عندي

    ؟هل أال نقت، يا رسول اهللا:فقال عمر بن اخلطاب 

ى َّ حتـ،ِينِّقـون يف الـدَّ يتعم،شـيعةيكون لـه َ فإنه س؛ دعوه،ال« :قال
 ُدَوجـُ فـال يِصلَّ يف النـُنظـرُ في،ميـةَّن الرِ مُهمَّ السُخيرجوا منه كام خيرج

 ،]ٌ يشءُوجـدُ فـال ي،ِوقُ ثم يف الفـ،ٌ يشءُوجدُ فال يدِحِثم يف الق[ ،ٌيشء
 .)١( »َمَّ والدَرثَ الفَقَبَس

 - حدثني حممـد بـن و : قال،إسحاق عن ابن ،نا أيبث ،نا يعقوبث ، أيب
َويرصُ ذا اخل:هَّ وسام، مثل حديث أيب عبيدة،سني أبو جعفرُحـ]الـ[عيل بن 

 .)٢(ةِ

- أن  :ٍلُجَ عن رإسحاق، أيب ]ابن[ عن ،نا إرسائيلث ،نا وكيعث ، أيب
   .ِةَدهَّ الر]جان[ ُ شيطانَلـِتُ لقد ق: قالت،ِجَخدُ املُتلَام بلغها قـل عائشة 

  .)٣( ِةَدهَّ الرُّ جانَلـِتُ لقد ق:ٍاصَّ وقال سعد بن أيب وق:قال
                                         

 .من غري واو) سبق الفرث الدم): (ب(   يف )١(
 هـذا عبيدة أبو :- وهو عبداهللا بن أمحد - عبدالرمحن أبو قال: (، وزاد فيه)٧٠٣٨(أمحد   رواه 
 ،خـربه نعلـم وال ،زيـد بن عيل ّإال عنه يرو مل عامر بن حممد بن سلمة وأخوه ،ثقة ،حممد :اسمه

 ،صـحاح املعنـى هذا يف أخر وطرق ،املعنى هذا يف طرق احلديث وهلذا ،بأس به ليس :ومقسم
 ). ٩٦٣ (»ُّالسنة«اهـ  ورواه ابن أيب عاصم يف ). أعلم وتعاىل حانهسب واهللا

 .، رواه البخاري، ومسلم  وسيأيت نحوه من حديث أيب سعيد 
 ).ذو اخلويرصة التميمي: (وزاد) ٩٦٤(   ابن أيب عاصم )٢(
 عـن ، حـدثني إرسائيـل: قال اهليـثم بـن عـدي):٧/٣٠٤( »البداية والنهاية«  قال ابن كثري يف ) ٣(

 بلغها قتل عيل اخلـوارج : قال-،  عن عائشة،لُجَ عن ر،يب إسحاق السبيعيأ عن جده ،يونس
 .وإسناده ضعيف: اهـ قلت.  املخدج: تعني. قتل عيل بن أيب طالب شيطان الردهة:فقالت -

 = عن سعد    الصائدي بركة أيب عن ، إسحاق أيب  عن)٣٩٠٥٤( رواه ابن أيب شيبة وقول سعد 



 
   

٦٠٩ 

 - حـدثنا ،ار املكـيَّ العط، ثنا داودليامن بن داودُهراين سَّبيع الزَّ أبو الر 
 ،َّ احلـجُن املدينـة يريـدِمر مُ عُ ابنَ خرج:قال ، عن نافع،قبةُموسى بن ع

هـا ُين قـد جعلتأكم ُدِشـهُ أ: فقـال، احلرورية قد خرجـتَّ إن:فقيل له
هـا ُعلتَكم أين قـد كنـت جُدِشهُ إين أ: قال،ِاءَيدَ فلام انتهى إىل الب.ًةَمرُع
  .)١( ًةَّجَ إليها حُفتَ وإين قد أض،ًةَمرُع

- عـن ،امريَبن إسامعيل العـ امَزِنا حث ،م بن القاسمِاشَنا هث ، أيب 
هل بـن َ عـىل سـُ دخلت: قال،رومَبن ع سريُعن ي ،يباينَّأيب إسحاق الش

 ☺ن رسول اهللا ِ مَا سمعتَ حدثني م:ُ فقلت،ِباملدينة] ب/١٠٧[ يفنَُح
رورية َ يف احل☺ن رسول اهللا ِ مُك ما سمعتُثّحدُ أ: فقال،يف احلرورية

                                         
 عـن) ٦/٤٣٤( »دالئلالـ«، والبيهقـي يف )١/٢٣٣ (»املعرفـة والتـاريخ«لفسوي يف ورواه ا

ُسمعت : قال ،اهلمداين حامد ِ          . دهةَّالر شيطان ٌّعيل َقتل : يقولبن مالك  سعد َ
 . قتله أصحاب عيل بأمره- واهللا أعلم -  يريد به. املخدج: يعني:    قال البيهقي

، وابـن أيب عاصـم يف )١٩٦٧٦(وابـن أيب شـيبة ) ٧٤(دي ، واحلميـ)١٥٥٠(    وروى أمحـد 
 عـن سـعد بـن أيب ، بكر بن قـرواش، من طرق عن)٧٨٤و٧٥٣(، وأبو يعىل )٩٥٣ (»ُّالسنة«

شـيطان « : فقـال، الذي وجد مع أهـل النهـروان، ذا الثدية  ذكر رسول اهللا: قال وقاص
 بـنا أو -، ُ األشهب:يلة يقال لهِجَ حيتدره رجل من ب،- جلبلاأو راعي  - ،لي راعي اخل،الردهة

 . وإسناده ضعيف. »ٍمةَلَ ظٍ يف قومٌ عالمة- األشهب
 اللفـظ، هـذا بغـري صـحاح أسانيد الثديني ذي ةّقص ويف): ٧٠٣ (»الضعفاء«   قال العقييل يف 

 اهـ. رواشِق بن بكر عن إال يعرف فال اللفظ هذا فأما
 صـاحب اجلـوهرى واختـاره النهروان، صاحب ديةالث ذو نهإ :قوم قال): شيطان الردهة(و    
 وقال بليس،إ اهللا عدو عوانأ من املردة بالسةاأل حدأ ):الردهة شيطان( :قوم قال، و»الصحاح«

 مـن هـذا اخـذوا امّنإو ،الردهة عىل ويكون حية، صورة يف يتصور مارد )الردهة شيطان( :قوم
 ). ١٣/١٨٤ (»هنج البالغة«ار من ًنقال باختص. »احلية الشيطان نأل ؛)الشيطان (:لفظة

 ).٢٩٦٤(، ومسلم )١٧٠٨و١٦٧٠و١٦٣٩(   رواه البخاري )١(



    
   

٦١٠ 

 ،ن هاهنـاِون مُجُ خيراً قومُ يذكر☺ رسول اهللا ُ سمعت،ك عليهُزيدَال أ
 ،همَرِحنـاج ُزِاوُ ال جيـ،َون القـرآنؤقـرَي« ،ِه نحـو العـراقِوأشار بيـد

   .»ةَّيِمَّن الرِ مُهمَّ السُقُمرَ كام يِينِّن الدِقون مُمرَي

    ؟ً هل ذكر هلم عالمة:ُ قلت:قال

  .)١(  ال أزيدك،هُ هذا ما سمعت:قال

 - سـعيد بـن  عـن ،- لمةَ ابـن سـ:يعني -  نا محادث ،نا أبو كاملث ، أيب
 ، معهـمَلُدخـأ أن ُى كـدتَّ حتـ، تـدعوينُخلوارج كانت ا: قال)٢( انهُمج

 عينـاه ،ُسـودأ ُبَ أهلـٌالل كلـببـ أن أبـا ِوم يف النَّـٍ أيب باللُفرأت أخت
   ! ؟ أراك هكذا، ما شأنك،ِ بأيب أنت يا أبا بالل: فقلت: قال،ِفانِتذر

   .)٣( ِار النََّالبِكم كَلنا بعدِعُ ج:قال

  .ِؤوس اخلوارجُن رِ مٍوكان أبو بالل

- م ِ حدثني عاصـ،امرَكرمة بن عِ عن ع،نا حييى بن أيب زائدةث ، أيب
 عنـد ّصيلُ يـ، اخلـدري ٍ أبـا سـعيدُرأيـت : قـال، الغيالينخميُبن شا

 وإذا ركـع ، عليهـاَ اعتمـدَ إذا قـام،ٍيـدةِ عـىل جرٌدِعتمـُ وهو م،ِوالَّالز
  .)٤(  عليهاَ اعتمدَ وإذا سجد،ها إىل احلائطَدسنَأ

                                         
 ).٢٤٣٧(، ومسلم )٦٩٣٤(، والبخاري )١٥٩٧٧(   رواه أمحد )١(
 ). ١٠/٣٧٦ (»هتذيب الكامل«ترمجته يف . وما أثبته هو الصواب). جهامن): (أ (    يف )٢(
 .ناده صحيح، وإس)٣٩٠٥٠(   رواه ابن أيب شيبة )٣(
   .، وإسناده حسن)٤٦٥٩ (»الثقات«   رواه ابن حبان يف )٤(

 هـو أحـد رواة أحاديـث  وإيراد املصنف هلذا األثـر هاهنـا؛ ليبـني أن أبـا سـعيد اخلـدري 
َاخلوارج، وقد عمر  ِّ ُ حتى أدركهم، وشهد مع عيل قتاهلم، كام تقدم . 



 
   

٦١١ 

- يِرد عن ميمون الُك،ٍ أبو غالبُيلمَنا دث ،يِزددبة بن خالد األُ ه، 
 ☺  أن رسـول اهللا][ عن أيب سـعيد اخلـدري ،هديَّثامن النُعن أيب ع

  .)١( »ِّ باحلقِائفتنيَّها أوىل الطُلُ يقت،ن املسلمنيِ مٍرقةُ يف فٌةَقِ مارُقُمتر« :قال

- أيب  عن ٍخ،يَمُ عن عاصم بن ش،رَّة بن عامنا عكرمث ،نا وكيعث ، أيب
 : قـالِ يف اليمني إذا حلَف☺ كان رسول اهللا : قال،سعيد اخلدري 

كم عنـد َأعامل رونِقَ حت منٌ قومَّنَجُ ليخر؛ِهِ بيدِ أيب القاسمُوالذي نفس«
 كـام ِن اإلسـالمِ مـَقونُمرَ ي،همَراقيَ تُاوزُ ال جي،َون القرآنؤ يقر،أعامهلم

   .»ِميةَّن الرِ مُهمَّلس اُقُيمر
   ؟ عرفون هباُ يٍن عالمةِ فهل م:قالوا
   .»قي رؤوسهمِّلُ حم،ٍةَّديُ ذو ثٌفيهم رجل« :قال

ن أصـحاب ِ مـ-   وعرشونٌضعِأو ب -  فحدثني عرشون :قال أبو سعيد
    .همَويل قتل  ا أن علي☺رسول اهللا 

َ بعـدما كـربٍ أبا سعيدُ فرأيت:قال م َ إن قتـاهل: يقـول،ِشانِعـَ ويـداه ترت،ُ
  .)٣( ِكن الرتُِّم مِهتَّ عدِن قتالِم )٢( ُّجلأعندي 

- عن األعمـش،-  األزرق:يعني - نا إسحاق بن يوسفث ، أيب ، 
 ُاخلـوارج« : يقـول☺ رسول اهللا ُ سمعت: قال،][ عن ابن أيب أوىف

   .)٤( »ِ النارُالبِهم ك

                                         
 ).٢٤٢٥و  ٢٤٢٣(، ومسلم )١١٢٧٥ و ١١١٩٦(   رواه أمحد )١(
 ).                      ُّأحل : (»املسند«  ويف ) ٢(
 .، ويشهد لصحته ما تقدم من األحاديث)٣٢٦٤(، وأبو داود )١١٢٨٥(   رواه أمحد )٣(
 ).٩٣٦ (»ُّالسنة«، وابن أيب عاصم يف )١٧٣(، وابن ماجه )١٩٤١٥و١٩١٣٠( رواه أمحد )  ٤(



    
   

٦١٢ 

 - عن،دعانُ عن عيل بن زيد بن ج،عمرَا منحدث ،نا عبدالرزاقث ، أيب  
]  اخلدريسمعت أبا سعيد: أو قال [ دريُ عن أيب سعيد اخل،َةَرضَأيب ن

ى َّحتـ ]أ/١٠٨[ ُاعةَّ الـسُال تقوم« : يقول☺ رسول اهللا َعِنه سمأ ُثِّدُحي
 ،ٌقةِ بينهام مارُقُ متر،ٌدةِواح] )ِينِّالد([ا يف مه دعوا،ِ عظيمتانِ فئتانَِلقتتَي
   .)١( »ِّوالمها باحلقأها ُقتلَي

- يلث عن أيب مؤمن الوا،بيد العجيلُويد بن عُ حدثني س،نا وكيعث ، أيب، 
 ً فيهم رجالَّروا فإنُ انظ: قال،تاهلمِن قِ مَحني فرغ ا  عليُدتِشه :قال

 .ُبتِذُ وال كـ،ُ ما كـذبت: فقال عيل ، فطلبوه فلم جيدوه.ِج اليدَدُخم
  .)٢( اًساجد  ٌّ عيلَّ فخر؛ٍ ساقيةِن حتتِه مَفأخرج  ٌّ عيلَام فق:قال

- سـأل ابـن: قـال،فيلُّعن أيب الط ،])امَّسَب([نا ث ،نا وكيعث ، أيب ُ 
    ؟ًين أعامالَا عن األخرساء عليَّالكو

  .)٣( ء حروراُ منهم أهل:قال

- َةَعـن أيب نعامـ، -  ابن صـالح:يعني - نا حسنث ،نا وكيعث ، أيب 

                                         
 األعمش مل يسمع من ابن ؛ أنه منقطعّ إال،ه ثقات رجال):١/٢٥ (»مصباح الزجاجة«  قال يف 
 .احلديث صحيح بشواهده، وسيأيت كثري منها: اهـ قلت.  قاله غري واحد، أيب أوىف

 ).٢٤٢٥و٢٤٢٣(، ومسلم )٣٦٠٩(، والبخاري )١١٩٠٦(، وأمحد )١٨٦٥٨(رواه عبدالرزاق    )١(
 ).١٤٧٨: (انظر.  من طرق أخرى تقدم خترجيه وأنه ثابت عن عيل )  ٢(
 هـذا : وقـال،)٢/٣٥٢(، واحلـاكم)١٦/٣٤(، وتفسري الطربي )٢/٤١٣(   تفسري عبدالرزاق )٣(

                  اهـ. حديث صحيح عال
أن : عن أيب الصهباء البكـري، عـن عـيل بـن أيب طالـب ) ١٦/٣٤(ويف وتفسري الطربي      

، فقـال عـيل ]١٠٣: هـفالك[ M    g   f  e  d  cL  : َّابن الكواء سأله عن قوله تعـاىل
 :أنت وأصحابك. 



 
   

٦١٣ 

 ،)١(َةَجـدَ نَّ إن: يقـولمر ُ عَعت ابنِسم : قال، لهٍ عن خال،يِسداأل
  .)٢( مُجلاهدهت ]فيهم[ ُ ولو كنت، لنا])ٍلعري([ه عرضوا َوأصحاب

- َخربُأ : قال،ٍعن نافع ، عن أيوب،عمرَ أنا م،نا عبدالرزاقث ، أيب ِ 
 بـه َّ ثـم مـر،هُتـَ فأرشج،)٣( هِيفَ سـَجَ رشَّ فحل،يهِ القَةَعمر أن نجد ُابن

 كأنـه  ؟ هـذاَجَرشأن َ مـ: فقال،َ به الثالثةَّ مرم ث،هُ فأرشجت،اًه أيضَّفحل
  .)٤(  ؟ناِسُكم ما يف أنفِسُليس يف أنف

 - ُحام أبو سلمة، حدثني مسلم بن َّنا عثامن بن الشث ،نا وكيعث ، أيب َ َّ
 ُاءَّدِحـأ ٌ قـومُجُيخرَسـ«: ☺رسـول اهللا قـال : عن أبيه، قالأيب بكرة، 

وهم ُمُيتِ إذا لق،همَيِراقَ تُزِاوُه ال جيَونؤ يقر،ِ ألسنتهم بالقرآنٌقةِلَ ذ،ُاءَّدِشأ
  .)٥( »همُِل قاتُرَؤجُ فإنه ي؛وهمُلُفاقت

 - عيد َ سـناث ،-  لمةَ ابن س:يعني -  نا محادث : قاال، وعفان،زَنا هبث ، أيب
وقـد  ،َ اخلوارجُِلقاتُ ن، كنا مع عبداهللا بن أيب أوىف: قال،])انهُمج([بن ا

   . أوىف هذا ابن أيب،ُ يا فريوز: فناديناه،ِجِ البن أيب أوىف باخلوارٌ غالمحلَق

   . لو هاجرُجلَّعم الرِ ن:فقال

   ؟  اهللاّوُ عدُ ما يقول:قال

                                         
 ؛ وهو صاحب الكتاب، من رؤوس اخلوارج، احلروري زائغ، نجدة بن عامر احلنفي:  نجدة هو) ١(

  ).٣/١٩٧(» توضيح املشتبه«.   عنها  عن مسائل أجابه ابن عباس يسأل فيه ابن عباس
 . بعده، ويف إسناده ضعف، ولكن يشهد له ما)٣٩٠٦٧(   ابن أيب شيبة )٢(
 ).٦/٥٨ (»تاج العروس«.   العرى وهي بالرشج شددهتا إذا: ورشجتها العيبة أرشجت: يقال  ) ٣(
 .، وإسناده صحيح)٣٩٠٦٧(، وابن أيب شيبة )١٨٥٨٣(   عبدالرزاق )٤(
 . ، وإسناده صحيح)٩٦٧و٩٦٩ (»ُّالسنة«، وابن أيب عاصم يف )٢٠٣٨٢( رواه أمحد )  ٥(



    
   

٦١٤ 

   . لو هاجرُجلَّ الرَعمِ ن: يقول:قالوا

   ! ؟☺يت مع رسول اهللا جرِ هَ بعدٌةَ أهجر:فقال

   .- اًها ثالثُدِّردُ ي:يف حديثه ٌزَقال هب -    

 .»همَى ملن قتلَطوب «: يقول☺ رسول اهللا ُسمعت   

 .)١(ا ً ثالث.- »لوهَتَقو ،همَملن قتل «: ويونس،انَّفقال عف -

- َةَكرسلم بن أيب بُنا مث ،امَّحَّثامن الشُنا عث ،ادةَبُوح بن عَنا رث ، أيب، 
   ؟اً شيئِ هل سمعت يف اخلوارج:هُوسألت

نـه إأال  «:☺ يقـول عـن نبـي اهللا َي أبـا بكـرةِ والـدُ سـمعت:فقال
 ال ،ِهم بـالقرآنُتَنِ ألـس)٢( ٌةَلقـَ ذ،ُاءَّدِحـأ ُاءَّدِشأ ٌي أقوامِتَّمُن أِ مُيخرجَس

ــ ــراقُزِاوُجي ــإذا ر، همَيِ ت ــأنُأيتَأال ف ــوهم ف ــم إذا رأيت،موهميم ــوهم ُ ث م
   ]ب/١٠٨[. )٣( »مُهُِل قاتُ فاملأجور،يموهمِنفأ

- عـن ، عن إبراهيم بن عبداألعىل،نا إرسائيلث ،نا وكيعث ، أيب 
ه ِ عـىل يـد،ُجَخـدُ املَرجِخـُأ َحـني  ا عليُ رأيت: قال،ياد بن طارقِز

   .)٤( اً ساجدَّ خر؛ٍ شعراتُثالث

   ! ولكن كذا قال وكيع، بن زيادُقِام هو طارّ إن:قال عبد اهللا

                                         
، وإسـناده )٢٣١٣(، والاللكـائي )٩٣٨ (»ُّالـسنة«، وابن أيب عاصـم يف )١٩٤١٤(   رواه أمحد )١(

 .حسن، وللحديث شواهد كثرية سيأيت بعضها هاهنا
 ).٩/٧٣ (»هتذيب اللغة«. اللسان الفصيح: الذليق: وقال أبو زيد. ذلق طلق لسان: الكسائيقال  )  ٢(
 .، وإسناده صحيح)٢٠٤٤٦(   رواه أمحد )٣(
 .، واألثر صحيح، وقد تقدم نحوه)٣٩٠٨٣ (»املصنف« شيبة يف    رواه ابن أيب)٤(



 
   

٦١٥ 

 - عـن ،ايند عن حممد بـن قـيس اهلمـ، حدثني سفيان،نا وكيعث ، أيب 
    .ِجَخدُيت باملُسجد حني أ ا  عليُ رأيت:قال ، أبا موسى:كنىُ هلم يٍشيخ

- مـران ِ عـن أيب ع،لمةَنـا محـاد بـن سـث ،نا يزيد بن هارونث ، أيب
:     لـهُه اخلـوارجُلُقتت الذي : قال،عن كعب ،ٍباحَ عن عبداهللا بن ر،وينَاجل

  .)١( ِهداءُّن الشِ مِ عىل غريهٍ ثامنية أنوارَلُ فض، أنوارُةَعرش

- عن أبيه،ٍعدَصعب بن سُ عن م،نا ابن أيب خالدث ،نا وكيعث ، أيب ، 
   اهللاَُ فــأزاغ؛ زاغــواٌ هــم قــوم: فقــال،ُر عنــده اخلــوارجِكــُذ :لاقــ

  .)٢(مَقلوهب

- ٍبيـدُع ]ابـن أيب[ :يعنـي - عن يزيد ،نا محاد بن مسعدةث ، أيب - 
   ؟ منهمُدِباعُ تَ أال: قيل لسلمة،ِدقاتَّخذ الصأ ،يِ احلرورُةَ نجدَملا ظهر :قال

   .)٣(ه إليهمَتَقَدَ صَ ودفع: قال،اًه أبدُِعبَّتأ وال ،هُبايعُ واهللا ال أ: فقال:قال

- أن ابـن ٌِع نـافعـم ز:قال ،ويرية بن أسـامءُنا جث ، عفانناث ، أيب 
   .)٤( ا عىل املسلمنيًبِا واجاحلرورية حق لاتِكان يرى ق مر ُع

                                         
: ، وزاد فيـه)٤١ (»الـرشيعة«، واآلجري يف )٣٩٠٦٧(، وابن أيب شيبة )١٨٦٧٣(   عبدالرزاق )١(

   ). ولقد خرجوا عىل داود نبي اهللا، باب منها للحرورية،وجلهنم سبعة أبواب(.. 
 . ه، وهذا األثر صحيح عنوكعب هو كعب األحبار 

 . ، واألثر صحيح، وسيأيت نحوه)٣٩٠٨١(، وابن أيب شيبة )١٦/٣٣(  تفسري الطربي ) ٢(
 .، واألثر صحيح) وال أبايعه،واهللا ال أتباعد: (، ولفظه)٤/٣٠٧ (»طبقات ابن سعد«  ) ٣(

 ).هـ٧٤: (، صحايب بايع حتت الشجرة، تويف سنةابن األكوع : وسلمة هو
 . إسناده صحيح  ) ٤(

 واخلوارج أهل النهروان ،ال احلروريةقت..  ):٨/٥٢٣(» نةُّمنهاج الس « يفبن تيمية   قال ا
   اهـ. نةُّ وعلامء الس،حابةَّوباتفاق الص، ستفيضة عن النبي ُمـنة الُّفإن قتال هؤالء واجب بالس



    
   

٦١٦ 

-  أرادَمـرُ عَأن ابن :ٍ عن نافع،بيد اهللاُنا عث ،نا حممد بن برشث ،أيب َ 
 َاس إن النَّـ: فقيل لـه، عىل ذرارهيمُ يغريَ املدينةتى حني أَةَ نجدَقاتلُأن ي
  .)١(  فرتكه: قال.عىل هذا عونكباتُال ي

 - عـن أيب ،-   احلـذاء:يعنـي -  نا خالـدث ،نا حمبوب بن احلسنث ، أيب 
ن ِ مـٌج إليـه نـاسر فخـ؛ٌمّكـُ حمٌّ حروريَخرج: قال ،ةَّرُياس معاوية بن قإ

   .)٢(مروَ عائذ بن ع: منهم؛ بأسيافهمَينةَزُن مِم ☺سول اهللا َأصحاب ر

 -  ةَّرُعاوية بن قُ عن م،اءَّنا خالد احلذث ،ريعُ نا يزيد بن ز،نا عفانث أيب: 
 ِبالـسيف عليـه جـوافخر، ☺ أصحاب رسـول اهللا ِ يف زمانُمّكُخرج حم

  .)٣( مروَ بن عُِذ عائ:منهم، ☺ الرسول ِن أصحابِ مٌرهط

- قـال،ةَلـَدَاصم بـن هب عن ع،م أبو املنذرّالَ نا س،انَّنا عفث ، أيب : 
  .َِلتُ خرج فقٌّ هذا خارجي، يا أبا وائل: فقيل،ِ بالكوفةٌّجيِخرج خار

 هـذا وأبيـك ،ٍظلومَ عن مَ وال دفع،ٍن دينِ هذا م اهللاَّعزأ واهللا ما :قال  
  .)٤(اخلري

- عن األزرق ،لمةَنا محاد بن سث ،ٍكِدرُر بن مّفَظُنا أبو كامل مث ، أيب 

                                         
 .   األثر صحيح، وسيأيت من طريق آخر)١(
 . صحايب ): عائذ بن عمرو املزين   ()٢(
 .، واألثر صحيح)٧/٣١( البن سعد »الطبقات الكربى«   )٣(
 . شقيق بن سلمة، من كبار التابعني، أدرك اخللفاء األربعة، ومات يف عرش املائة:   أبو وائل هو) ٤(

أال إن اهللا  «: قولـه، إن أراد بـه القـسم فقـد ثبـت عـن النبـي !)هذا وأبيك اخلري : (   وقوله
 .رواه البخاري ومسلم. »ا فليحلف باهللا أو ليصمتًكان حالف من ،ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم

 خـرج خـارجي ، يـا أبـا سـعيد:قيل للحـسن: عن املعىل بن زياد قال) ٤٨ (»الرشيعة«   ويف 
    .ا هو أنكر منهـ فوقع فيم؛ا فأنكرهًنكرُملسكني رأى ما : فقال،ريبةُباخل



 
   

٦١٧ 

 َةَوفينـا أبـو بـرز، َاخلوارج ]أ/١٠٩[ ُِل نقاتِ كنا باألهواز:قال ،ٍسبن قيا
   .)١( ِّصيلُأ ثم قام يَّ فتوضٍرَ إىل هنَ فجاء][ األسلمي

- عن ،بريُّ عن أيب الز،نا حممد بن إسحاقأ ،نا يزيد بن هارونث ، أيب 
 د عنـَكـرُ ذ: قـال، مروَعن عبداهللا بن ع ،يلِّأيب العباس موىل بني الد

تلـك « : فقـال،اًا شـديدً اجتهادِ جيتهدون يف العبادةٌ قوم☺رسول اهللا 
َّ ورش)٢(ِ اإلسالمُاوةَرض

ه إىل ُتَفرت  فمن كانت؛)٤( ٌةَ فرتٍةَّ رشِّ ولكل،)٣( هُتِ
 فأولئـك هـم ؛ ذلـكِه إىل غـريُ ومن كانـت فرتتـ، ما هوَّم فألِاالقتصاد
 .  )٥( »اهلالكون

 - قولهعن سعد يف ،عدَصعب بن سُ عن م،صنيُنا حث ،شيمُا هنث ، أيب  
 :  M    s  r    q  pL ]؟ أهم اخلوارج: قلت له:قال ]١٠٤:الكهف   

                                         
 ُلِقاتـُن باألهواز انُّك :قال قيس بن رقاألزعن : ، ولفظه)٦١٢٧و١٢١١(   روى نحوه البخاري )١(

 عـه،ِنازُت الدابة فجعلت ،ِهِبيد دابته جلام وإذا ،صيلُي رجل إذا ٍرَهن ِفُرُج عىل أنا فبينا احلرورية،
 هبـذا افعـل اللهم :يقول اخلوارج من رجل فجعل ،- برزة أبو هو :شعبة قال - ،يتبعها وجعل
 .األثر.  .الشيخ

 »هتـذيب اللغـة«. إذا اعتـاده فـال يكـاد يـصرب عليـه: رضي بالـيشء: ة، يقـالالعاد:    الرضاوة)٢(
)٣/٢١٠١ .( 

 )٢/١٨٦٧ (»هتذيب اللغة«. احلرص :    الرشة)٣(
ًفرت فالن يفرت فتورا: قال الليث   )٤( َّإذا سكن عن حدته والن بعد شدته: ُ ِّ ِ  ).٣/٢٧٣٥ (»هتذيب اللغة«. ِ
ُفرتته كانت فمن«: نه، ويف آخره، والزيادة م)٦٥٣٩(   رواه أمحد )٥( ُ َ ٍاقتصاد إىل َ ٍوسنة َِ      =مـا مألفـ َّ

ُفرتته كانت ومن ، هو ُ ُالكاهل ِفذلك ِعايصامل ِإىل َ ِ« . 
ُفرتتـه كانت فمن«: ، ويف بعضها)٦٩٥٨و٦٧٦٤و٦٥٤٠و٦٤٧٧(ُ  ورواه أمحد من طرق   إىل َ

ِوالسنة ِالكتاب َّ ُفرتته كانت َومن ،هو ما فألم ُّ ُالكاهل فذلك اهللا ِعايصم إىل َ ِ«. 
، وابـن )٢١٠٥ (»صـحيحه«وابـن خزيمـة يف  ،)٥١ (»نةُّالس«أيب عاصم  واحلديث رواه ابن 

 .، واحلديث صحيح، وله شواهد كثرية)١١ (»صحيحه«حبان يف 
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 َ زاغوا فـأزاغ: الذينُاخلوارجو ،عِوامَّ الصُنهم أصحابِ ولك، ال:قال
  .)١( مَاهللا قلوهب

- مامةُأعن أيب  ،نا أبو غالبث ،امَّ أنا العو،يمَشُنا هث ، أيب : Mفلام  
¿  ¾  ½  ¼L ]٢(  هم اخلوارج:قال، ]٥:الصف(.  

- قال ،صنيُ عن ح،قاسحإ عن أيب ،نا األعمشث ،نا وكيعث ، أيب :
 أي ، قـاتلهم اهللا:ٌّيل  قـال عـ: قـال، ٍّطـة عـيلُب رشِوكان صاح

   .)٣( -  اخلوارج:يعني -.  شانواٍحديث

  - مـر ُع ابـن َعِمَ ملا س:قال ،ٍ عن نافع،بيداهللاُ أنا ع،مريُابن ننا ث ، أيب
   . الولدانُُل ويقت،َساءنه يسبي النِّأ و، املدينةُ وأنه يريد،قبلأ قد َةَبنجد
   .َ الناسَضَّ وحر،بقتاله َّمَ وه.ه وذاكُدعَا ال نً إذ:قال

 ، وحـدكَرتكُ أن تـ ونخـاُف، ال يقـاتلون معـكَ إن النـاس: لهفقيل
   .)٤(  فرتكه.ُقتلُفت

- عـن أيب ، أبا إسـحاقُسمعت : قال،نا أبو بكر بن عياشث ، أيب 
   .)٥( ج إليهم فقتلوهخر ف، خرج خوارج: قال،حوصاأل

  - خربين عبدامللكأ ،-   ابن أيب زائدة:يعني - نا حييى بن زكريا ث ، أيب، 
                                         

، )٢/٣٧٠( »املـستدرك«، واحلـاكم يف )١٦/٣٣(وتفسري الطـربي  ،)٢/٤١٣(عبدالرزاق تفسري   ) ١(
 اهـ. م خيرجاهـث صحيح عىل رشط الشيخني ولحديهذا  :وقال

  .، وإسناده حسن)١٣٨(للخالل » نةُّالس«، و)٢٨/٨٦(تفسري الطربي   ) ٢(
 .، واألثر صحيح)٣٩٠٨٤(   ابن أيب شيبة )٣(
 .، واألثر صحيح)٣٩٠٤٢(   رواه ابن أيب شيبة )٤(
 ، ثنا أبـو بكـر بـن عيـاش،آدم ثنا حييى بن ، أمحد بن سليامن)٨/١٥٠(» هتذيب التهذيب« ويف )  ٥(

 . فقتلوه؛ خرج أبو األحوص إىل اخلوارج فقاتلهم:سمعت أبا إسحاق يقول
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 ،همَمَّ فكل،ِإىل اخلوارجه َجَ أخر ا أن علي: عن ابن عباس ،عن عطاء
] ٥٨: الزخرف [MÁ    À  ¿  ¾L  : فقالت اخلوارج، بينهمَقَّففر

)١(. 

- خربين عاصم األحولأ ،نا حييى بن زكريا بن أيب زائدةث ، أيب، 
  .همَمَّ فكلِمر بن عبدالعزيز أخرجه إىل اخلوارجُ أن ع:عن عون بن عبداهللا

-  ء ِ حدثني أبو الويض،شام بن حسانِ نا ه،ن هاروننا يزيد بث ،يبأحدثني
 : قـال،ِهـر النَِّن أهـلِ مـَ ملا فرغ ٍّ عيلِ كنت يف أصحاب:قال ،القييس

م ـ لـ: فقـالوا، فـأتوه، فلم جيدوه. فطلبوه: قال. ِديةُّاطلبوا فيهم ذا الث
 فـإين ، بـهيتُ فأ،دوهَ فوج، فطلبوه:قال.  فإنه فيهم؛ اطلبوه: قال. ُدهِجَن

 ، غريهـاٌدَ لـيس لـه يـ،ِ ثـدي املـرأةُثلِنكبيه مَ مِدَ وله يف أح، إليهُرُنظأل
  .)٢( ٌعليها شعرات

- امةَمُأعن أيب  ،أيب غالب ، عن، عن محاد بن سلمة،نا وكيعث ، أيب 
، فقـال أبـو ، دمـشق]ِمـسجد[ ِ عـىل درجًا منصوبةًنه رأى رؤوسأ 

ن َ قتىل مُ خري، السامءِ قتىل حتت أديمُّ رش،- اًثالث - ،ِ النارُالبِ ك:مامةُأ
  .]١٠٦: آل عمران] [اآليتني[ M«    ª  ©   ̈ §L  : ثم قرأ،قتلوه

  ؟  ☺ ن رسول اهللاِمعته مَ أنت س:مامةُأ أليب ُقلت

 ،ا أو سـت،اً أو مخـس،اً أو أربع،اً أو ثالث،تنيَّ مرَّسمعه إالأم ـ لو ل:قال
  .)٣( ثتكم بهَّا ما حدًأو سبع

                                         
 . ، وصححه احلاكم، ووافقه الذهبي)٨/١٧٩( البيهقي »ُسنن«، و)٢/١٥٠( احلاكم »مستدرك«   )١(
 بـن دمحـا حـدثنا ،املقدميمن طريق ) ١١٨٨و ١١٧٩ (»زوائد املسند«   روى املصنف نحوه يف )٢(

 .ًواألثر صحيح، وقد تقدم نحوه مرارا.  نحوهالويضء أيب عن ،مرة بن مجيل حدثنا ،زيد
 .       حديث حسن: ، وقال)٣٠٠٠(، والرتمذي )٢٢١٨٣و٢٢١٥١و٢٢٢٠٨(    رواه أمحد)٣(
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- ملـا  : يقولٍ أبا غالبُ سمعت: قال،نا معمرث ،نا عبدالرزاقث ، أيب
 فلـام ، ةمامُأ جاء أبو ، دمشقِبت عىل درجِص فنُِةَقرا األزِيت برؤوسُأ

 - ،ِ النـارُالبِ كـ،ِ النـارُ كـالب،ِ النارُالبِ ك: قال،معت عيناهَرآهم د
 قـتىل ُ وخـري،ِ الـسامءِمديـَلوا حتت أِتُ قتىل قُّ رشِ هؤالء،- ثالث مرات

  . ِهم هؤالءَ الذين قتلِ السامءِ أديمَحتت

    ؟معت عيناكَ فام شأنك د:ُ قلت:قال

   .ِن أهل اإلسالمِ ألهنم كانوا م؛ هلمً رمحة:قال

ن رسـول ِه مـَمعتَا سً أو شيئ ؟ِارـ النُالبِك  هم:َرأيك قلتـ أب:ُقلت
    ؟☺اهللا 

 وال ،ٍةَّ مـرَ غـري☺  رسـول اهللانِ بل سـمعته مـ،ٌا جلريءً إين إذ:قال
§ ̈   ©  M  : ثم تىل هـذه اآليـة؛اًرارِ مَّ فعد: قال،اً وال ثالث،رتنيَم

«    ªL  لغبحتى  M    Å  Ä  ÃL١(  احلديث إىل آخرهَ ثم ذكر(.  

- مامةأ أبا َعِمَس ، عن أيب غالب،يينةُفيان بن عُنا سث ، أبو خيثمة، 
 ِجَ عىل درِاخلوارج ]هؤالء[ ِؤوسُن رِا مًؤوس معه فرأى رُ خرجت:قال

   .ن قتلوهَ قتىل مُ وخري، قتىلُّ رش،ِ النارُالبِ ك،ِ النارُالبِ ك: قال،دمشق
  ؟  ☺ اهللا ِن رسولِ هذا مَ سمعت،َمامةُأ يا أبا :قلت
   .ٍةَّ غري مر، نعم:قال

                                         
 .وصححه احلاكم، ووافقه الذهبي) ١٥٠-٢/١٤٩(واحلاكم ). ٩٣٦(  وابن أيب عاصم 

، واحلديث صحيح، كـام )٢٢١٨٣ (»املسند«، ومن طريقه أمحد يف )١٨٦٦٣(   رواه عبدالرزاق )١(
 . تقدم، وسيأيت من األحاديث ما يشهد له
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- كرمة ِنا عث ،يِبن يونس احلنف مرُنا عث ،هري بن حربُيثمة زَ أبو خ
 ِمامة وأنا معه عىل رؤوسُأ أبو  وقَف: قال،نا شداد بن عبداهللا ،رَّبن عام

 ُالبِ كـ: فقال هلـم،مشقِ أو د،ٍصِ محِ مسجدِ عند بابِاحلرورية بالشام
 .وهملـن قتَ قـتىل مـُ وخري، السامءُِّلظُ قتىل تُّ رش،اً أو ثالث،تنيَّ مر،ِالنار

   .َمامةُأودمعت عينا أيب 

تىل َ قـُ وخري، السامءُِّلظُ قتىل تُّ رش:ِ أرأيت قولك هلؤالء القوم:ٌلقال رج
    ؟☺ اهللا ِن رسولِمعته مِ سٌ أم يشء ؟ رأيكِن قبلِ مٌ أيشء؛ن قتلوهمَم

 ☺  اهللاِن رسـولِسمعه م أ لو مل،ريءا جلًين إذإ  !! رأييِن قبلِ م:قال
   .هُتثَّ ما حدٍ مراتَ سبعَّ حتى عد،ِ أو مرتني،ًةَّ مرّإال

   ! ؟ رأيتك دمعت عيناك:ٌفقال له رجل

   . فكفروا بعد إيامهنم؛مؤمنني ]أ/١١٠[كانوا ، همُتِمحَ رً رمحة:فقال

ــرأ ــم ق ــةَث ــذه اآلي M  ~  }  |  {  z  y  x  w   v  : ه
§   ¦   ¥   ¤   £   ¢    ¡ �   ¨   ©   «   ª     ¬®  ¯       

°    ±     ²     ´  ³  L ]١٠٦ -١٠٥: آل عمران[.  

- قـال،- ينيِة املـدَوهـو أبـو ضـمر -يـاض ِنس بن عأنا ث ، أيب : 
 ،شقمـ د مامـة البـاهيلُأ دخل أبـو :ليم يقولُفوان بن سَسمعت ص

 ،-اًثالثـ - ،ِ النـارُالبِ ك: فقال،بتِصُ قد نءروراَ أهل حَؤوسُفرأى ر
يـه  فقـام إل، ثم بكـى،ن قتلوهَ قتىل مِن خريِ م،ِ السامءِِّل قتىل حتت ظُّرش

   ؟هَن رأيك أو سمعتِ مُ هذا الذي تقول،مامةُأ يا أبا : فقال،ٌرجل
ه ُمعتَ ولكن قد سـ! ؟أييَ هذا عن رُ كيف أقول،ٌريءا جلً إين إذ:فقال
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   .تنيَّ وال مر،ٍةَّغري مر
   ؟بكيكُ فام ي:قال
قـوا واختـذوا َّ الـذين تفرِ هـؤالء،ِن اإلسالمِروجهم مبكي خلأ :قال

  .)١( اًدينهم شيع
- نـا ث ،ليامن التيمـيُ أنـا سـ،- ةَّليُ ابن ع:يعني - نا إسامعيلث ، أيب
 اًإن فـيكم قومـ «: قـال☺ر يل أن النبـي ِكـُ ذ: قال، ٍنس بن مالكأ
ن ِمرقون مَ ي،همُسُهم أنفَبِعجُ وت، الناسابوِعجُي ويدينون حتى ،عبدونَي

   .)٢( »ِةَّميَّن الرِ مُهمَّ السُقُمرَ كام ي،ِينِّالد
- أيب  ،عـن قتـادة،عمرَ عن م، أنا رباح، نا إبراهيم بن خالد ، 

تـي ِّمُيكـون يف أ «:☺ قـال رسـول اهللا : قـال] [نس بن مالكأعن 
 ،مُهَيِ تـراقُزِاوُ ال جيـَون القرآنؤ يقرٌ فيهم قومون،جُ خيرٌةَرقُ وفٌالفِاخت

   .»ميموهِ فإذا رأيتموهم فأنت،ِيسبَّ والت،ُلقسيامهم احل

  .)٣( عرَّ استئصال الش: يعني):ُتسبيَّالت( :قوله
                                         

 .، ولكن يشهد له ما تقدم، ويف إسناده انقطاع بني صفوان وأيب أمامة )٢٢٣١٤(   رواه أمحد )١(
 .  ، واحلديث صحيح)١٢٨٨٦و١٢٩٧٢( رواه أمحد )  ٢(
 ).  ١٧٥(، وابن ماجه )٤٧٦٦(، وأبو داود )١٣٠٣٦(   رواه أمحد )٣(

 . احلديث»..يكون يف أمتي اختالف وفرقة، خيرج منهم قوم يقرؤون القرآن«: ولفظ أمحد
 .  وسيأيتمن حديث أيب سعيد اخلدري ) ٧٥٦٢(ورواه البخاري . واحلديث صحيح

 .  استئصال الشعر القصري: يعني)التسبيت( :»املسند«ويف
  ت ؟ما التسبي:  قلت ألمحد: بن حممد قال جعفر)١/٣٣٥(» ابلةطبقات احلن«ويف 

 . عال السبتية يشبه النّ، احللق الشديد:قال  
 هـو : فقـال؟) التـسبيد(سألت أبا عبيدة عن ): ١/٣٣٧(» غريب احلديث«ُقال أبو عبيد يف 

 وقـد :بيدُع  قال أبو. واستئصال الشعر، إنام هو احللق: وقال غريه.ن وغسل الرأسُّدهَّترك الت
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- وسـأله - ، أيب عبـدالرمحن املقـرئُ ختن،بن خلف  أبو برش بكر
 ، أنا معمر،أنا عبدالرزاق :]قال[، -بمكة  حممود بن غيالن عن هذا احلديث

تي َّمُ أِيكون يف آخر «:☺ قال رسول اهللا : قال][ نسأعن  ،عن قتادة
 ِهمَّ السَ مروقِينِّن الدِقون مُمرَ ي،همَيِراقَ تُزِاوُ ال جي،ون القرآنؤقرَ يٌقوم

  .)١( »لوهمُموهم فاقتُيتِقَ فإذا ل،ِةَّيِمَّن الرِم

- أيب  ، لمة َ عن أيب س،هريُّ عن الز، أنا معمر،نا عبدالرزاقث
 ُمِقـسَ ي☺  بينا رسول اهللا: قال، عيد اخلدريَعن أيب س ،بن عبدالرمحنا

َي اخلويرصِ ذُه ابنَ إذ جاء؛ًقسام
   . اهللاَل يا رسولِ اعد: فقال، التميميِةِ

  .»! ؟ُلِعدأم ـل إذا لِن يعدَ وم !َويلك« :قال
     ؟هَقنُُ عَرضبأف يل ُ أتأذن، يا رسول اهللا:مر بن اخلطابُفقال ع

كم ُدَ أحـُرِقـَتَا حيً فـإن لـه أصـحاب؛عـهَد «:]ب/١١٠ [☺فقال النبي 
ِه مع صالهتَالتَص  ُقُمرَ كام يِينِّن الدِقون مُمرَ ي،مِهِيامِه مع صَيامِ وص،مِ

 ِضيهَ يف نـُرُنظَ ثم ي،ٌ يشءِ فيهُدَوجُه فال يِذَذُ يف قُرُ فينظ،ِيةِمَّن الرِ مُهمَّالس
 َقَبَ وقـد سـ،ٌ يشءه فيـُوجـدُه فال يِصلَ يف نُرُنظَ يّمُ ث،ٌ يشءِ فيهُوجدُفال ي

ثدييه  [ىَ إحد:أو قال ،ِ يف إحدى يديه،ُسودأ ٌهم رجلُ آيت،َمَّ والدَرثَالف
ن ِ مـٍرتةَ فِنيِجون عىل حُرَ خي،)٣(ُرَردَدَ تِةَضعَثل البِ أو م،ثدي املرأة )٢( ]مثل

                                         
 . »سيامهم التحليق«): ١٥٤٢(اهـ  وستأيت الرواية األخرى . اًيكون األمران مجيع

لـو وجـدتك : (ومنه قول عمر ريض اهللا عنه لصبيغ الذي كان يسأل عن متشابه القرآن، قال
 ). ١٥٢ (»الرشيعة«رواه اآلجري يف ). ًحملوقا لرضبت رأسك

  .ر ما قبله، وانظ)١٨٦٦٩( عبدالرزاق »مصنف«   )١(
 .  »املسند«من [  ]  ما بني )  ٢(
ُمترمر وتضطرب): تدردر. (القطعة من اللحم): البضعة ()  ٣( ُ  ).٢/٤٧٨( للسمعاين »الغريب« .َ



    
   

٦٢٤ 

   .اآلية] ٥٨:التوبة[ »MO  N      M   L  KL  :يهمِ فنزلت ف،ِالناس
 ،☺ هللان رسـول اِ هـذا مـُين سـمعتأ ُشـهدأ فـإين :قال أبو سـعيد

 الذي ِعت عىل النَِّلُجَّهم وأنا معه جيء بالرَحني قتل  اشهد أن عليأو
  .)١( ☺ه رسول اهللا َنعت

- عن حممـد بـن ، حدثنا مهدي بن ميمون،دِاقَ بن محاد بن وُطرِ ف 
 أن رسـول اهللا ، عن أيب سعيد اخلدري ، عن معبد بن سريين،سريين

 ،همَيِراقَ تـُزِاوُ ال جيـ،ون القـرآنؤ يقـرِقِرش باملـٌ قومُجُليخر«:  قال☺
عـودون فيـه ُ ثـم ال ي،ِةَّيـِمَّن الرِ مـُهمَّ الـسُقُمرَ كام يِينِّن الدِ مَقونُمرَي

  .»)٢( ِهوقُ عىل فُهمَّ السُعودَحتى ي

 ؟   ما سيامهم: قيل:قال

     .)٣( »سبيتَّالت« :أو قال ،»ُلقسيامهم احل« :قال

- نا أبو مسلمة سعيد بن يزيدث ،رضُان بن مَّنا غسث ،يل نرص بن ع، 
 ٌقةِ مارُقُرمت« :☺ قال رسول اهللا : قال، عن أيب سعيد ،َةَعن أيب نرض

                                         
ــدالرزاق )١( ــه )١٨٦٤٩(   رواه عب ــن طريق ــد م ــاري )١١٥٣٧(، وأمح  ٦١٦٣و٣٦١٠(، والبخ

 ). ٢٤٢١-٢٤١٥(، ومسلم )٦٩٣٣و
 .¶من حديث جابر بن عبداهللا نحوه ) ٢٤١٣(وروى مسلم   

 .مشق رأس السهم حيث يقع الوتر: الفوق) ٣/٢٧٢٣ (»هتذيب اللغة«   يف )٢(
فعـل ذاك أ ال :يقـال: »حتى يرجع السهم عىل فوقـه «: قوهلم):١/٣٧١(» مجهرة األمثال«ويف 

يرجـع  ومل ،اً ألن السهم إذا رمى به مـىض قـدم؛اً أي ال أفعله أبد،حتى يرجع السهم عىل فوقه
 اهـ .  حتى يرجع الدر يف الرضع: ونحوه،عىل فوقه

 ).٧٥٦٢(ورواه البخاري . من طريق عفان، عن مهدي بن ميمون به) ١١٦١٤(   رواه أمحد )٣(
 ).١٥٣٩(وقد تقدم معنى التسبيت حتت أثر برقم 



 
   

٦٢٥ 

ها ُذُه فينفَتَّميَي رِ لريمَلُجَّ إن الر،ِةّميَّن الرِ مِهمَّ السَوقُرُ م،ِةَُّمن هذه األِم
 ُ فيتبـع]فيه[ ُقعَ ثم ي،ةَيهَنُ هُكَّفيتحر :قال ،ًلةِ حائُةَّميَّ الرُِقلَ فتنط،هُهمَس
ن كنـت ِ لـئ:هَ نفـسُثِّدَحُ في:قال ،ًَةنِّيَ فال جيد بِصلَّ يف النُرُ فينظ،ُهَهمَس

 ِوقتنيُ والفِذَذُ يف القُرُ فينظ:قال ،نيَتَوقُ والفِ،ذَذُ يف القًَةنَّ بيَّنَ ألجدُبتَأص
 ُهمَّ ذلك الـسُقَعلَ كام يَّ إالِإلسالمن اِم ونُقَّ فال يتعل: قال،ًَةنَّ بيُجدـفال ي

 ال يعـدو   اهللاَون كتـابؤ يقـر:قـال ثم ،عودون فيهَ وال ي،ِِهتَّميَن رِم
 ،ُيقِيامهم التحلِ س،همِه عند عملَي عملِ يزدرو]أ[،ُرِقَتَ حي:قال ،همَيِتراق

 إىل ِفتنيِائَّ الطـُبَقـرأهم َ قـتلّ يتـوىل- ِتنيَّمر - ،ِةَ واخلليقِ اخللقُّهم رش
   .- هروان النََّ أصحاب:يعني - .»ِّاحلق

  .)١( هم أهل العراقَ قتلَـيِلَ احلمد هللا الذي و:فقال أبو سعيد

- أيب  ،العبـيسَةَ بن نباتُجَ نا حرش،مِبن القاسم ِ قال نا هاش ، 
  عبـداهللا بـن أيب أوىف وهـوُ لقيت: قال،])انهُمج([ بن ]سعيد[ حدثني

    ؟ن أنتَ م: فقال يل، عليهُمتَّ فسل،ِرصَ البُحمجوب ]أ/١١١[

   .انهُعيد بن مجَ أنا س: قلت:قال

     ؟كُِد والَ فام فعل:قال

   . )٢( قةِ األزارُ قتلته: قلت:قال

 حـدثنا ؛ةَقـِ األزار اهللاَُ لعن،ةَقِارَ األز اهللاَُ لعن،ةَقِ اهللا األزارَ لعن:قال

                                         
 .   حديث صحيح، وقد تقدم نحوه)١(
 ، وهم مخـس وعـرشون فرقـة): احلروريةباب) (١٧٨ص (»التنبيه والرد« يف    قال امللطي )٢(

 ،ًهم حـاالؤ وأسـوً وأرشهم فعـال، وهم أصعب اخلوارج،)األزارقة( :فصنف منهم يقال هلم
 اهـ. ¶ فسموا األزارقة بنافع بن األزرق صاحب األسئلة عن ابن عباس



    
   

٦٢٦ 

   .»ِ النارُالبِهنم كأ «:☺رسول اهللا 

    ؟ أم اخلوارج كلها ؟قة وحدهمِارَز قلت األ:قال

  .)١(  بل اخلوارج كلها، ال:قال
 

   ،َاملنيَ العَِّب هللا رُواحلمد
  ،بينيّامت النَمد خُه على خري خلقه حمُوصالت

   ، وأزواجه، وآله وأصحابه
  .)١( ابعني رضي اهللا عنهم أمجعنيَّوالت

                                         
َالسلطان فإن :ُقلت : (، وزاد فيه)١٩٤١٥ (»مسنده«   رواه أمحد يف )١( ُيظلم ُّ  !؟هبم ُويفعل ،َسالنَّا ِ

ِبيده فغمزها ِيدي َفتناول :قال ًغمزة ِ َمجهـان َابـن يـا َكوحي :قال ُثم ،ًشديدة َ ْ ِبالـسواد عليـك  !ُ َّ 
ِبالسواد عليك ،ِاألعظم ُالسلطان كان إن ،ِاألعظم َّ َ ُيسمع ُّ  ،َتعلـم بـام ِفـأخربه ِبيتـه يف ِفأته منك َ

ِقبل فإن ُفدعه َّوإال ،ِمنك َ ْ             ).ِمنه َبأعلم َلست َّفإنك ؛َ
، )٢٣١٣(، والاللكــائي )٩٣٦ (»ُّالــسنة«، وابــن أيب عاصــم يف )٨٦٠(ورواه الطيالــيس 

 .واحلديث صحيح، ويشهد له ما تقدم من األحاديث
قـد ذكـرت مـن : فقال) باب ذم اخلوارج) (١/٣٧١ (»الرشيعة« يف وختم اآلجري 

 ومل يـر ،هللا تعـاىل عـن مـذاهب اخلـوارجالتحذير من مذاهب اخلوارج ما فيه بالغ ملن عصمه ا
 وسـأل اهللا تعـاىل ، ومل خيـرج علـيهم بـسيفه، وحيـف األمـراء، األئمـةررأهيم فصرب عىل جو

 وجاهـد معهـم كـل ، معهـمّ وحـج،الحَّدعا للوالة بالـصو ،وعن املسلمني لم عنهُّكشف الظ
 وإن مل ، أطـاعهم وإن أمروه بطاعـة فأمكنـه، وصىل خلفهم اجلمعة والعيدين،عدو للمسلمني

 َّ وكـف،درات الفـتن بيـنهم لـزم بيتـه وإذا ، وإن أمروه بمعصية مل يطعهـم،ليهمإيمكنه اعتذر 
 فمـن كـان هـذا وصـفه كـان عـىل الـرصاط ، ومل يعن عىل فتنـة، ومل هيو ما هم فيه،لسانه ويده

 اهـ. هللااملستقيم إن شاء 



 
   

٦٢٧ 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                         
 :   كتب يف األصل) ١(

 الراجي رمحة ربه روضوانه، األنجب بن مكي بن األنجـب بـن العبد الفقري:    فرغ من نسخة 
أمحد الطيبي رمحهم اهللا أمجعني، يوم اخلميس تاسع عرش ذي احلجة، مـن سـنة أربـع وأربعـني 

 .وستامئة، باملدرسة القادرية، قدس اهللا رضيح ساكنيها، واحلمد اهللا رب العاملني
دالرمحن بن اإلمام أمحـد بـن حنبـل التميمـي  لإلمام عب»السنة«آخر كتاب ):  ب(    وكتب يف   

 .، وصىل اهللا عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم¶
 .عبداهللا بن حممد بن عبداهللا احلنبيل النابليس عفا اهللا عنهم، وغفر هلم إنه هو اجلواد:    علقه لنفسه

بمنزلـه ) هــ٧٨٣: سـنة(    وكان الفراغ مـن تعليقـه يف االثنـني، وتـويف شـهر مجـادي األوىل 
 .بمدرسة احلنابلة، بمدينة نابلس، عمرها اهللا وسائر بالد اإلسالم بدوام ذكره آمني



    
   

٦٢٨ 

  

 

 

 
  

  

  

  

  
  
  
  



 
   

٦٢٩ 

  

  رمحن الرحيمبسم اهللا ال
  

 وعـىل آلـه ☺الم عـىل رسـوله َّالة والـسَّاحلمداهللا رب العاملني والـص
  .وصحبه وسلم

  :أما بعد

 كتـاب ر التـي نـسبها أهـل العلـم إىلا اآلثفهذا ملحق مجعت فيه بعض
سخ  النُّ يف وهي ليست بني أيدينالعبداهللا بن أمحد رمحهام اهللا تعاىل، »ُّالسنة«

  . اخلطية

  . واهللا أعلم

  

  

  

  

  
  
  
  

  



    
   

٦٣٠ 

/- ٍعقيل ِبن مدحم بن عبداهللا عن   عبـداهللا بـن جـابر َعسـم أنـه ،ِ
 ًريابع ُفاشرتيت ☺ اهللا ُرسول من ِسمعه ٍلرج نع اًديثح بلغني :يقول

ُرستف يلرح هعلي ُدتشد ثم ْ
ُقدمت َّحتى ًشهرا هليإ ِ َالشام عليه ِ  فـإذا ،َّ

ٍأنيس ُبن ُعبداهللا ِللبواب ُلتفق ،ُ ٌابرج له لق :َّ    .ِالباب ىلع ِ

   .نعم :تلق   ؟ِعبداهللا ُابن :فقال   

َفخرج     نـكأ كعن يغنبل ًيثاحد :تفقل ،ُواعتنقته يَقننفاعت ،هثوب ُيطأ َ
ِالقصاص يف ☺ اهللا ِولرس ِمن َسمعته َ ُفخشيت ،ِ  َوتأمـ أو ،َوتمت نأ ِ

َأسمعه أن َقبل َ.  

ُالنـاس َُرشحي «:وليق ☺ اهللا َولرس ُعتسم قال ِالقيامـة َيـوم َّ  أو -، َ
ًعراة – ُالعباد :قال َ ًغرال ،ُ ًهبام ،ُ ًهبام وما :قلنا :قال .ُ  معهـم لـيس :قال  ؟ُ

ُيسمعه ٍبصوت ُينادهيم ثم .ٌيشء ٍقرب نِ مَ ُالـديان أنـا ،ُكلـامل أنا :ُ َّ  وال ،َّ
ِينبغي ٍألحد َ َ ِالنار ِأهل ِمن ِ َيدخل َأن َّ َالنار ُ ٍأحد عند وله َّ ِنـةاجل ِأهـل ِمن َ َّ 

ُأقصه َّحتى ٌّحق َّ ُ ٍألحد غينبَي وال ،منه َ ِنـةاجل ِأهل ِمن َ َيـدخل أن َّ  ،َّاجلنـة ُ
ٍوألحد َ َ ِالنار ِأهل ِمن ِ َّأقصه َّحتى ٌّحق عنده َّ ُ ُاللطمة َّحتى منه َ ََّ.  

ًعراة  اهللا نأيت امإن وإنا كيف :قلنا :قال َ ًغرال ُ ًهبام ُ ُ.  

ِوالسيئات ِسناتباحل :قال َّ« )١( .  

                                         
  ).٣/١٢٨٤ (»خمترص الصواعق« ذكره ابن القيم كام يف   )١(

 عـن ،حييـى بن اممه أخربنا :قال ،هارون بن ُيزيد حدثنا :قال: وإسناده): ١٦٠٤٢(رواه أمحد 
 .ملكيا الواحد عبد بن القاسم
هذا حديث حـسن جليـل، وعبـداهللا بـن حممـد بـن عقيـل صـدوق حـسن   : ابن القيم قال 

ِاحلديث، وقد احتج به غري واحد من األئمة، وتكلم فيه من قبل حفظه، وهذا الـرضب إنـام  َ ِ =



 
   

٦٣١ 

/- عبداهللا بن عبـاس[، عن بريُسعيد بن ج عن[  روا َّ تفكـ:قـال
 إىل ِموات الـسبعَّ فـإن بـني الـس؛ اهللاِروا يف ذاتَّ وال تفكـ،ٍءيش ِّيف كل

  .)١(  وهو فوق ذلك، نورِ آالف سبعةِهّيسكر

                                         
ُّيتقي من حديثهم ما خالفوا فيه الثقات، ورووا ما خيالف روايات احلفاظ، وشذوا عنهم، فأمـا  َ ُ

 . ُواهده أكثر من أن حترص مثل هذا احلديث؛ فال ريب يف قبول حديثهإذا روى أحدهم ما ش
ّوأما القاسم بن عبدالوحد بن أيمن املكي؛ فحسن احلديث أيضا، وقد احتج به النسائي مـع  ً

ُتشدده يف الرجال، وأن له فيهم رشطا أشد من رشط مسلم ِِّ ّ ًّ . 
َّوحسن الرتمذي حديثه، وذكره ابن حبان يف   . »الثقات«َ

وقد روى هذا احلديث اإلمام أمحد عن يزيد بن هارون، عن مهام بـن حييـى بإسـناده بطولـه 
َّحمتجا به، منكرا عىل من رده َ ً ُِ ُ . 

ً مستشهدا به تعليقا، ورواه يف كتاب األدب بـأطول مـن »الصحيح«ّوروى البخاري أوله يف  ً ُ
َمسرية شهرة إىل عبـداهللا بـن ورحل جابر بن عبداهللا : وقال يف الصحيح. ِحديث مهام بن حييى

 . ُأنيس يف حديث واحد
، »األحاديـث املختـارة«ورواه احلافظ أبو عبداهللا حممد بن عبدالواحد الـمقديس يف كتابـه يف 

وقـال . ّهي أصح من صحيح احلاكم: وسمعت شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهللا روحه يقول
 . خري من رشط احلاكم: يعني رشطه فيها: ًأيضا

، وأبو بكر بن أيب عاصم »ُّالسنة«، و»املعجم«، والطرباين يف »ُّالسنة«اه عبداهللا بن أمحد يف ورو
ُ حمتجني هبم، فمن النَّاس سوى هؤالء األعالم سادات اإلسالم، وال التفات إىل مـا »ُّالسنة«يف 

ِّأعله به بعض اجلهمية ظلام منه، وهضام للحق، حيث ذكر كالم املضعفني لعبداهللا  ً ً بن حممد بـن ّ
ُعقيل، والقاسم بن حممد دون من وثقهام وأثنى عليهام، فيوهم الغر أهنام جممع عىل ضعفهام، ال  ّ ّ

 : إلخ  ثم ذكر بعض عللهم يف هذا احلديث، وقال...حيتج بحديثهام 
ورواه أئمة اإلسـالم يف : إىل أن قال.. ومن تأمل هذه العلل الباردة علم أهنا من باب التعنت 

ُّنة، وما زال السلف يروونه، ولـم يسمع من أحد من أئمة السنة أنكره حتـى جـاءت ُّكتب الس َّ
 إلخ   .. اجلهمية فأنكرته، ومىض عىل آثارهم من اتبعهم يف ذلك 

 ).١٢٩٠-٣/١٢٨٤ (»خمترص الصواعق«ًنقال من 
  =   بـن عبـاسوهو يذكر أقوال عبداهللا ) ٦٥ص(» اجتامع اجليوش اإلسالمية«   قال ابن القيم يف )١(



    
   

٦٣٢ 

/- عـن ،املحـاريب حممـد بـن الـرمحن عبـد حدثني أيب،: اهللا عبد قال 
 النبـي قـال :قـال ، اخلدري سعيد أيب عن ،حصال أيبعن  ،األعمش

  .يكَوسعد لبيك :فيقول .آدم يا :اهللا يقول «:☺

  .)١( »ِالنار إىل اًبعث تكَّريُذ نِم َجِرُخت أن يأمرك اهللاَ إن :ٍبصوت ِينادُفي   

/ - ،مقاتل عن ،معروف بن كريُب عن ،ميمون بن نوح عن ،أبيه عن عبداهللا 
 M  4   3      2  1  0  /    .  -L  :ىلتعــا قولــه يف حيــان بــن

  .)٢( معهم وعلمه ،عرشه عىل هو :قال ]٧ :املجادلة[

/- ،عاصم، عن زر بن حبـيش ُ ٍّ  بـني الـسامء :قـال  عـن عبـد اهللاِ
 والعرش كذلك، وبني الكريس واملاء عام،الكريس مخسامئة وصوى ُالق

  .)٣(كم ن أعاملِ مٌ ال خيفى عليه يشء، واهللا فوق العرش،فوق املاء

                                         
مـن » نةُّالـس«ذكر عبداهللا بن أمحد بن حنبـل يف كتـاب : يف إثبات علو اهللا تعاىل عىل خلقه، قال

   ).١٣/٤١(وذكره يف حاشيته عىل سنن أيب داود . فذكره.. سعيد بن جبري حديث 
 عـن أبيـه له» نةُّالس«محد يف كتاب أ أخرجه عبد اهللا بن ):١٣/٤٦٠ (»الفتح«  قال ابن حجر يف ) ١(

 .فذكره .. عن
 ).٢٢٢(، ومسلم )٧٤٨٣و٦٥٣٠(واحلديث رواه البخاري 

  .وهذا ثابت عن مقاتل، رواه عبداهللا بن أمحد عن أبيه: قال) ١٥٩ (»العرش«   قال الذهبي يف )٢(
 .  »نةُّالس«روى عبداهللا بن أمحد بن حنبل يف كتاب ): ٣٣٧ (»العلو«وكذا قال يف 

مقاتل هذا ثقة إمام معارص لألوزاعي، ما هو بابن سـليامن، ذاك ): ٢/٩٤٥ (»العلو«  وقال يف 
 اهـ . ُمبتدع ليس بثقة

الكـالم عـن مـسألة «حممد بن أمحـد بـن عبـداهلادي يف :   لعبداهللا»نةُّالس« وكذا نسب هذا األثر إىل 
  ).٥١ص (»االستواء عىل العرش

 لـه، وأبـو بكـر بـن املنـذر، »الـسنة«اإلمام يف رواه عبداهللا بن ): ١٥٧ (»العلو«قال الذهبي يف    )٣(
= وأمحد بن العسال، والطرباين، وأبو الشيخ، وأبو القاسم الاللكائي، وأبو عمر الطلمنكـي،   



 
   

٦٣٣ 

/- عن حممد بـن كعـب  ، حدثنا يعىل، ثنا أبو معرش،حممد بن بكار ثنا
  . )١(  ألنه جيرب اخللق عىل ما أراد؛ اجلباريمُ إنام س:أنه قال

/ - هـم رش: فقـال،عن سعيد بن عامر الضبعي أنه ذكر عنده اجلهمية ّ َ 
صارى وأهل األديان مع النَّ من اليهود والنصارى قد اجتمع اليهود وًقوال

  .)٢(  هو ليس عليه يشء: وقالوا،املسلمني عىل أن اهللا فوق العرش

/  -عن ابن عباس   : M       Ú  Ù  ØL ]بعـني : قال ،]٣٧:هود
  .)٣( اهللا 

/- عن ابن مسعود ا ًفاختار حممد إن اهللا نظر يف قلوب العباد : قال
ا فجعلهـم ً قلوب العباد فاختـار لـه أصـحاب ثم نظر يف، فبعثه برسالته☺

                                         
 اهـ. وأبو بكر البيهقي، وأبو عمر بن عبدالرب يف تواليفهم، وإسناده صحيح

قاسـم والبيهقـي وغريمهـا وروى أبـو ال): ٣/١٠٧٢ (»خمتـرص الـصواعق« قال ابن القيم كام يف 
 .  فذكره.. باإلسناد الصحيح عن عبداهللا بن مسعود ريض اهللا عنه 

 اهـ.. رواه الطرباين وابن املنذر، وعبداهللا بن أمحد 
 ).٤٢ص (»الكالم عن مسألة االستواء«وكذا قال حممد بن أمحد بن عبداهلادي يف 

، وابــن خزيمــة )٩٨ (»الــنقض«، و)٨١ (»الــرد عــىل اجلهميــة«رواه الــدارمي يف :    واألثــر
)٢٤٤-١/٢٤٢.( 

 .»السنة«أن هذا األثر رواه عبداهللا يف ) ٣/٣٢٤(»  الفتاوىجمموع«   ذكر ابن تيمية يف )١(
 ثنـا :قـال ،بكـار بـن حممد ثنا :أمحد بن عبداهللا أخربنا: قال) ٩٣٥ (»السنة«  ورواه اخلالل يف 

 . فذكره : ..قال أنه كعب بن حممد عن ،معرش أبو
 ،»ُّالـسنة« وروى عبـد اهللا بـن أمحـد يف كتـاب ):٦/٢٦١ (»درء التعـارض«   قال ابن تيميـة يف )٢(

  اهـ.فذكره .. »الرد عىل اجلهمية«وعبدالرمحن بن أيب حاتم يف كتاب 
 بإسناده عن ابن »نةُّالس«روى عبداهللا يف كتاب ): ٣٢٧ (»إبطال التأويالت«قال القايض أبو يعىل يف  )  ٣(

  .  فذكره. ¶س عبا



    
   

٦٣٤ 

 وما ، فهو عند اهللا حسن؛ا فام رآه املسلمون حسنً، ووزراء نبيه،أنصار دينه
   . )١(  فهو عند اهللا قبيح؛اًرآه املسلمون قبيح

/-وخطـب ُت خالد بن عبداهللا القـرسي، ِشهد:  حبيب، قال عن
َ فـضحوا، تقبـل اهللاُ ُس، ارجعـوااأهيا الن: سط يوم النَّحر، فقالَاس بواالن َّ ُّ

ِإين مضح باجلعد بن درهم؛ فإنه زعـم أنمنكم، ف ٍ  اهللا تبـارك وتعـاىل لــم ُ
َّ، ولـم يكلم اهللا موسى تكلـيام، سـبحانه وتعـاىل عـامًيتخذ إبراهيم خليال ً ِّ ُ 

  .) ٢( ثم نزل إليه فذبحه .يقول اجلعد بن درهم

  

  

                                         
 ووهـم مـن عـزاه ،»نةُّالـس« أمحد يف كتـاب رواه) : ٥٩٥(» املقاصد احلسنة«قال السخاوي يف   ) ١(

  .وهو موقوف حسن. فذكره ..  عن ابن مسعود ،للمسند من حديث أيب وائل
 بـل ، وأبو نعيم يف ترمجة ابن مسعود مـن احلليـة، والطرباين، والطياليس،وكذا أخرجه البزار    

 اهـ . هو عند البيهقي يف االعتقاد من وجه آخر عن ابن مسعود

 روي :وقال احلافظ ابن عبـداهلادي: وزاد فيه) ٢٢١٤ (»كشف اخلفاء«   ونقل هذا الكالم يف 
 . انتهى.  واألصح وقفه عىل ابن مسعود،ا عن أنس بإسناد ساقطًمرفوع

، واآلجـري يف )٣ (» أفعـال العبـادخلـق«، والبخـاري يف )١٥٦ (»الـنقض«رواه الدارمي يف   ) ٢(
 ).٤١٥( حلرب الكرماين »ُّالسنة«، وقد خرجتها يف حتقيقي لكتاب )٦٩٤(» الرشيعة«

ظهر القول أقام بدمشق حتى أ َّنهإما اجلعد فأو): ٩/٣٥٠(» البداية والنهاية«    قال ابن كثري يف 
 فتقلد ، فيها اجلهم بن صفوان فلقيه، فسكن الكوفة،مية فهرب منهمأه بنو تطلبف ،نآبخلق القر

 وذلـك ،ضحى بالكوفةالد بن عبد اهللا القرسي قتل اجلعد يوم عيد األخن إ ثم ،هذا القول عنه
 .صل املنربأ ثم نزل فذبحه يف .- فذكرها -: ..  فقال يف خطبته،ا خطب الناسًن خالدأ

حاتم، وغري واحد ممن ، وابن أيب »خلق أفعال العباد«البخاري يف :    وقد روى قصته مع خالد
  .إلخ.. ، كالطرباين، وابن أيب عاصم، وعبداهللا بن أمحد»ُّالسنة«صنف يف 
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